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 המרקה

 ךיא בָאה -- 'דרע רעדמערפ ףיוא" -- רוב םעד ןופ ןעמַאנ םעד
 ווא עראלק ץנאנ א טאהעג ייברעד באה דיא רַאנ ,קילעפוצ טינ ןבילקענסיוא
 .הנווכ עטמיטשאב

 סָאװ ,דרע ענעי סנטסרעמ ןעמ טניימ ,"ררע זנייא" זנעוו זדייר זדיי זעוו
 -כוב ןוא קיטסייג ,שירָאטסיה זיא סָאװ ,לארשיזץרא ןופ ןצינערג יד ןיא טגיל
 קיטייצכיילג סע טרעוו ןיז םעד ןיא .קלָאּפ ןשידיי ןטימ זדנובראפ דעלבעטשי
 יד רעסיוא עירָאטירעט רעדנא רעדעי ,טניימ "דרע עדמערפ" זא ,זענאטשראפ
 ןיא ,טייקכעלקריוו עשיראטסיה ,עשידיי יד רעבָא .?ארשידץרא ןופ ןצינערג
 ,"ררע" ףירגאב םעד ןופ גנוריציפידַאמ א טביולרעד ,םענאב ןלערוטלוק-קיטסייג
 .עדמערפ ןוא ענעגייא

 ןנייא" סלא ןטכארטאב ,ןדיי ,רימ ןענעק ןיז ןלערוטלוק-קיטסייג ןיא
 רַאי רעטרעדנוה טּבעלעג ןבָאה ןדיי רעכלעוו ףיוא דרע-תולג ענעי דיוא "דרע
 עשיזיפ רעייז ןניוצעג ייז ןבָאה ,דרע רענערַאװעג-זנייא-רעדמערפ רעד ןופ .גנאַל
 ןופ ,טפול ריא ןופ ,טאמילק ריא ןופ ןרָאװעג טסריוואב ייז ןענייז שיכיסּפ ;הקיני
 -ופענ שיפיצעּפס טָאה דרע ענעי .עיפארגַאעג ריא ןופ ןוא ערעפסַאמטא ריא
 ,קיטראנגייא ,רעדנוזאב א ןפאשעג טָאה ןוא רעטקאראכ ןשידיי םעד טמער
 ,עשיריי יד ןופ טנורגרעטניה רעקידנעטש רעד טרעוו דרע יד .טלאטשעג עשידיי
 ןוא ןַאט ןשיפיצעּפס ריא וצ ייז טינ ןוא ןעננופאש-סקלַאפ ןוא עשירעלטסניק
 עטצעל יד זיב ,לבב-תולג ןטשרע םניא רָאנ ,לָאמא ןעוועג זיא יוזא ,בראפ
 זופ ןלייט ערעדנא יד ןיא ךיוא ןוא עּפָארייא-חרזמ ןיא םיבושי עשידיי עסיורג
 .טלעוו רעד

 המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד זיב ּוװ ,בשומה:-םוחת ןשיסור םעד ןיא
 דס א ןיא סע ייז ןבָאה ,ןרָאי רעטרעדנוה ןופ דשמ ןיא טבעלעג זדיי זבַָאה
 רעד ףיוא קידנבעל ןעוו וליפא ביוא ןוא ."דרע זנייא" סלא טכארטאב וטכיזניה
 ריא ףיוא קיניזטסנװאב סראטש יוזא ןעוועג טינ ייז ןענייז דרע רעקיזַאד
 ייב דלאב ,זענייז ייז ןעוו טליפרעד ףראש רָאג סע ייז זבַאה ,ייז וצ "טייקנגייא"
 -יילשעצ ןוא ןרָאװעג ןסירעגסיורא ןטרַאד זופ ,המחלמ רעד זופ רורבסיוא םעד
 .עירעּפמיא רעשיסור רעד זופ דעלעקניוו עלא ןיא ןרָאװעג טרעד

 ןגייא" ןופ ףירגנאב רעד ןרָאוװעג רָאלק רימ זיא געט ערעטיב ענעי ןיא

 ."ררע רעדמערפ" ןופ זוא "דרע

 זיא'ס עכלעוו א רָאפ טמוק סע רָאנ ןעוו ,דנאל רעדעי ןיא דיוא יוזא
 וצ עטשרע יד קידנעטש ,ןדיי ,רימ ןענייז ,גנולסיירטפיוא עשיטילַאּפ-לאיצאס
 . דרע רעדמערפ ףיוא זבעל רימ זא ,זליפרעד

 ןיא קלאפ ןשידיי םִנופ עידענארט רעקידמויואמ עקיטנייה רעד ןיא
 -זכא אזא ףיוא טָאה עטכישעג רעזדנוא ןיא אנוש רעטסערג רעד ּווװ ,עּפַארייא
 - י-ה לכעלרעדיוש יד ןוא ,ןדיי ןענַאילימ טכארבעגמוא ןפוא ןקידתויר
 ,רעדנעל עשיטארקַאמעד יד דצמ ףליה דאנ ןעיירשעגדייוו ערעזדנוא וצ טייקיפ
 טינ לָאז סע ווו ,דרע רעדמערפ ףיוא ןבעל רעזדנוא ןופ םעלבַארּפ סָאד טרעוו
 ,.רעטלוב ןוא רעשינארט דאנ ,זייז



 -ירעמא יד ךיוא ןטכארטאב רימ ןזומ ןיז ןלערוטלוק-קיטסייג םעד ןיא
 -ימיא עשידיי רוד זטשרע םעד ראפ רָאנ טינ ,"דרע עדמערפ" סלא דרע רענאק
 יד ,רימ ,תמא .רוד ןטייווצ רעזדנוא ראפ וליפא ,רעדייל ,דיוא רַאנ ,ןטנארג
 רעבא ,טייהיירפ זוא טכער ,ור ןוא ץוש ןענופעג ַאד ןבָאה ,ענעמוקעגרעבירא
 :דנאל םעיינ םנופ םיכרד יד ןייטשראפ וצ סיוא ןיוש דיז ןענרעל רימ ןעוו וליפא
 ,עדמערפ יו דרע ריא ףיוא םורא ץלא ךָאנ רימ ןעייג ,טסייג ריא ,דארּפש ריא
 ,טפול ריא זעמעטא ,טיורב ריא ןסע רימ ,סיוא ַאד דיז רימ ןבעל שיזיפ ,תמא
 -וטלוק-סיטסייג רעזדנוא רעבָא ,תוחוּכ עטסעב ערעזדנוא קעווא ריא ןבינ רימ

 ץלא ךָאנ רימ ןעקנעב המשנ רעזדנוא ןיא ףיט .לונ טעמכ זיא גנוניולאב רעלער
 ןבָאה רימ וװ ןוא ,ןענאטשעג זיא גיוו רעזדנוא רעכלעוו ףיוא דרע רענעי רַאנ
 .תוהמ וקיטסייגנ רעזדנוא ןעמוקאב

 ַאד ןיוש ןענייז רעדניק ערעזדנוא ּוװ דנאל ןעיירפ םניא ,ָאד וליפא
 ריוא זיא ,רוטלוק ריא ןייא ןעמעטא ,דארּפש ריא ןדייר ,ןניוצרעד ַאד ,זרַאבעג
 יז ןענייז ,גנולסיירטפיוא רעשיטילַאּפ ןוא רעשימַאנַאקע-לאיצַאס רעדעי ייכ ָאד
 ,טייהרעדנימ רעטסכאווש רעד וצ ןרעהעג ייז זא ,דלאב ןליפרעד ּפָאװ ,עטשרע יד
 . . . ןיילא ךיז ראפ ,זרעיודאב םוצ ,זדייר זטקאפ יד יו

 ןיא ןשינעעשנ עטפאהליורג ,עקידמויואמ יד ןופ ןעמוקנַא םעד טימ
 ןוא תוליהק עשידיי עצנאגנ ןופ ןעמוקמוא םעד טימ ,1985 טניז ,עּפַאריײא
 ןריסקיפראפ ֹוצ גנארד ןקראטש א ךיז ןיא טליפרעד דיא בָאה ,םיכושי
 ןיא ייס ,טנעקעג טונ יוזא בָאה דיא עכלעוו ,ןדיי ענעי ןופ זןבעל םעד טראוו זיא
 .רעיורט רעייז ןיא ןוא תוחמיש ערעייז ןיא ;ךָאוװ רעייז ןיא ייס ,תבש רעייז

 א שטאכ ןלעטש טלָאװעג ךיוא דיא בָאה ךוב ןקיזָאד םעד טָא טימ
 ,ןגייא ןיימ ףיוא ;שיילפ ןוא טולב ןנייא ןזיימ ףיוא הבצמ עטושּפ א ,"לטערב"
 -טעטש ןוא טעטש עשידיי עקיצראה ערעדנא יד ףיוא ןוא ,לטעטש ןזרעייט ,זביל
 ,אנוש רעקיטולב רעד סאו ,זעמווושעגכרוד טננוי ןיימ זיא ייז זשיווצ ווו ,דעֿכ
 םנופ טשיװענּפָא ייז טָאה ,ורכזו ומש חמי ,יצאנ רעד ,עשר רעקידהזכבנ רעד
 .דרע רעד זופ םינּפ
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 טייצ רַאי א טעמכ ךיז טָאה סָאװ ,"דרע רעדמערפ ףיוא" ךוב סָאד

 ,"טרָאוװ עשידיא סָאד" ננוטייצ רענעּפיניװ רעד זיא ,זעננוצעזרַאפ ןיא טקורדענ
 טעטש ןופ ווירב רעקילדנעצ .רענעייל יד ייב גנורעטסיינאב זפורעגסיורא טָאה
 עלא :;עיצקאדער רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ,עדאנאק ברעמ ןיא דעלטעטש ןוא
 ןלָאז תונורכיז עקיזָאד יד זא ,גנאלראפ ןבלעז םעד ןוא ןייא טקירדעגסיוא זבאה
 ,םרָאפ דוב ןיא ןעניישרעד

 ןופ ןרָאװעג טרימערּפ זיא "דרע רעדמערפ ףיוא" סָאװ ,טקאפ רעד דיוא
 ןופ רענייא ןעוועג זיא ,קרָאי-וינ ןיא ,טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו-שידיי םעד
 .רוב םעד ןופ גנוניישרעד רעד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,תוביס עקידנרידיצעד יד

 ,ַא וויי ןופ רַאטקעריד רעכעלטפאשנסיוו רעד ,ריירנייוו סקאמ .רד
 : רימ וצ ווירב זייז זיא טביירש

 רעייא טנעיילעג ןבָאה רימ יוװ יוזא טקנוּפ זא ,רעכיז ןיב דיא . . 7
 זעננערבסיורא .,רערעדעי ןענעייל סע טעוװ יוזא ,סערעטניא סיורג טימ טעברא
 םנופ סרעשראפ ןוא ךאז עקיטכיוו א סיוועג זיא טעברא ןימ אזא םלוע ןראפ



 ןבָאה ייז ןלעו טעברא רעייא ןיא סָאװ ןדירפוצ ןייז רעכיז ןלעוו זבעל ןשידיי
 ו ."תונורכיז סקיטַאק לאקזחי ןופ דשמה א

 -שידיי םנופ רעקעטאילביב ןוא רעוט-וטלוק רעטמסיראב ,ןיקלע ?דנעמ
 רעביא עיזנעצער רערעגנעל ןייז ןיא ,קרָאידוינ ןיא ,טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו

 | ; טביירש ,טּפירקסונאמ םעד

 -ניילק ןופ ןבעל םעד ןנעוו ףירנאב ןעיונעג א טיג קרעוו עקיזַאד סָאד"
 -טלעוו רעטשרע רעד זיב דנאלסור זשיראצ םענעזעוועג ןיא ןדיי ןקידלטעטש
 רעד תעב םישורינ ןוא תושיננ ,תופידר ,ןשינעבעלרעביא יד ןגעוו ןוא המחלמ

 ףיוא ,גנולצולּפ ןענייז ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוח ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע
 -טלא ערעייז ןופ ןעלצרַאװ יד טימ ןרָאװעג ןסירעגסיורא ,זפוא ןקידתוירזכא זא
 --עגריב ןוא עיצולַאװער רעשיסור רעסיורג רעד ןופ ןוא ןעמייה ענעסעזעגנייא
 .גירק

 ןרעוו ,עקיצראהטונ ןוא עזייב ,עטכעלש ןוא עטוג ,ןּפיט עכעלשטנעמ"
 יו סייוו ,רבחמ רעד ,רע ןוא .רעביירש א ןופ טנאה רעטינעג א טימ ןלַאמעג
 ,'ןרָאצ ןוא רעצ' ןופ טייצ א ןיא אקווד זשטנעמ א זענעקרעד וצ

 טימ ןַאט רעקיטומטונ רעד זיא קרעוו םעד ןיא עטסקידריווקרעמ סָאד"
 ,ןרערט דרוד ?כיימש רעד ,געוו זכעלנייּפ ןייז זנעוו טלייצרעד רבחמ רעד זכלעוו
 ןוא ,עטנאנ ענייז ןוא םיא זטיילנאב סָאװ ,םירוסי יד טנגעגאב רע זכלעוו טימ
 .ןטייסירעוװש עלא רבוג זיא רע רעכלעוו טימ ,טייקיטסולפמאק יד

 א דוב ןצנאג םעד דרוד דרוד ךדיז טלרינש םעדָאפ רעטיור א יוו"

 ושידיי ןקיבייא םניא סיוא דיז טקירד סָאװ ,רָאמוה רענעטלאהאב א ,רעניד
 דיי רעד טָאה ,זעננובעלרעביא עכעלנייּפ עלא יד ףיוא קידנקוק טינ .ןוחטיב
 עלא ןייטשוצייב חוכ ןבענענ םיא טָאה סָאװ ,טומ ןייז ןרָאלראפ טינ לָאמנייק
 .תונויסנ ערעווש ענייז

 סאוו לָאז רענייז די-בתכ רעד זא ,ףלָאז .פ ,רבחמ םעד שטניוו דיא"
 רעד זופ ןסינענ ןענעק ןלָאז עלא ידכ ,םרַאפ רעטקורדעגנ ןיא ןעניישרעד רעכיג
 ."קרעוו זייז זופ טײקנדַאלעגנַא רעשירעלטסניק

 יא/ הא *)/ */ +

 עניימ וצ סנאד ןקיצראה א ןקירדסיוא דיא ליוו טייהנגעלעג רעד ייב
 -ימַאס ךוב ףלאז" םעד זדנירג ןיא עוויטאיציניא רעייז ראפ טניירפ ןוא םירבח
 בילוצ ,זרעיודאב םוצ .ןעניישרעד לָאז דוב סָאד זא ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,"טעט
 ?עוו .,ןעמַאנ םייב ןכעלטיא ןענעכערוצסיוא ךעלגעממוא זיא ,ץאלּפ ןיא לננאמ
 : ןרַאטאיציניא טּפיױה יד יו ,ייז ןופ עקינייא זיולב ןענַאמרעד רעבירעד דיא
 םולש ,ןאמכעלרע .י ,ןעלוּפ .מ ,ןישקסָאל .נ ,רעזָאמ .מ ,ןעשטלעז .מ ,קארוס .ג
 ,א"א רעלימ

 ןוא ןייטשטנעמיד .י רערעל םירבח יד טמוק חוכ רשיי ןרעדנוזאב א
 ראפ ,ָאקנענאבור .ב ךיוא ןוא ,ךוב סָאד ןריגערָאק רימ ןפלעה ראפ ,ןיּפאל .א
 .ךוב םוצ טאלב רעש ןשירעלטסניק םעד ןענעכייצ

 .1942 ,ראונאי ,געּפיניװ

 ףלָאז .פ



 ןרָאי-רעדניק





 עיואטסאז עלעטעטש

 עיוואטסאז עלעטעטש םעניילק םניא ןבעל ןיימ דיז טָאה זביוהעגנַא
 טימ טלגנירעגמורא ,לָאט םענירג א ןיא ןגעלענ ןיא סָאװ ,(עיטסַאמאז)
 ןייז ייב .סעקנַאל עקיּפמוז ,ענירנ ןוא רעדלעפ-האובת ,רעדעס .,רענטרעג
 זיא סע יװ טיול סָאװ ,ךייט רענרעבליז-סייוו א טלגנעלשעג ריז טָאה סנסופוצ
 ןסייה טלאזעג רע טָאה ,סקנּפ ןטלא ןא ןיא ןבירשראפ ץעגרע ןעוועג לָאמא
 .אנשעל ןעמָאנ ןטימ

 טבעלעג טָאה ןעמ .ןבעל םירָא ,ליטש א עלעטעטש סָאד טָאה טריפעג

 ןוא טעברא-דרע ןופ רעוו ,הכאלמ ןופ רעוו : ןבענעג טָאה טָאג רָאנ סָאװ ןופ
 א ,טנווייל ?קיטש א ,האובת ?טרעפ א ןפיוקנייא "ףראד ןפיוא ןייג" ןופ רעוו
 זגיוצעג ןבָאה תוחּפשמ קילדנעצ רַאּפ א .המודכו רָאה-ריזח לטניב א ,?כלעפ
 "עינראווַאװיּפ" רעד ףיוא ןאמרעטונ רֶשֲא ייב ןטעברא ןופ הנויח ענדיב רעייז
 א .ריב ריא טימ טנגעג רעצנאנ רעד זןיא טמשעג טָאה סָאװ ,(יירעיורב ריב)
 טימ .ןטראג םענענייא ןא טנַאמראפ סָאבעלאב רעדעי טעמכ טָאה םעד זוח
 םענענייא ןפיוא טעוװעדאהענסיוא ןיילא טָאה זעמ סָאװ ,לבלעק א --- המהב א
 רעדעס ןוא רענטרעג ןעגנידּפָא ערעדנא ךָאנ ןגעלפ ןבעל-רעמוז .סנירנ ?סיב
 ןוא ,"סאנ רעשייונ" רעד ןיא טניווועג זבַאה סָאװ ,"סענאשטשעמ" יד ייב
 זפיוקראפ טריפעג טכורפ ןוא סנירג ?סיב ענעגנודענ סָאד ןוא ענענייא סָאד
 ,שזעװַאלאיב ,עלרַא ,זירבָאק ,קסירב ןיא : ךעלטעטש ןוא טעטש עשינכש יד ןיא
 .א"א קסווַאטיל-עקַאסיוװ

 ,עלעטעטש ןקיזַאד םעד ןיא ןבעל סָאד ןסָאלפעג ךיז זיא קַיּור ןוא ליטש

 ןיא סאו ,אנשעל דייט ןייז ןסָאלפענ ריז .זיא סע קיטאלנ ןוא ?יטש יוװ טָא
 רענייא רעדעי .סעקנַאל ענעסקאוואב-ןירג ,עכיוה יד ןשיווצ טעבעגסיוא ןנעלענ
 .לביטש ןרעטניה ןגעלענ זיא סָאװ ,לטרעג ןייז טעבראאב קַיור ךיז טָאה
 עטעוועראהראפ-רעווש סָאד זסענעג רעכעלטיא טָאה םינּפ ןייז ןופ סייווש זטימ
 טָאה דרע-עמאמ עטונ יד סָאו ,סנירג ?סיב םענענייא ןטימ טיורב ?קיטש
 .סָאמ רעלופ ריא טימ ןעקנַאשאב ןכעלטיא

 -גנילירפ ,רָאי ןיא לָאמנייא טנעלפ דייט רעקיזָאד רעד יוװ טקנוּפ רעבָא

 -קעווא ןוא רעדלעפ עקימורא יד ןעקנירטראפ ,זעמערוטשעצ ריז ננולצולּפ ,טייצ
 טייצ-וצ-טייצ-ןופ טנעלפ ריוא יוזא ,םַארטש ןטימ ןקירב ענרעצליה יד ןּפעלש

 רעשייוג" רעד זשיווצ געלשעג א ,יירענירק א--?טעטש ןיא למוט א זכערכסיוא
 עשילידיא עקידנעטש יד זרעטשעצ טנעלפ סָאװ ,"סאגנ רעשידיי" רעד ןוא "סאג
 -יבייא ,רעטלא רעד בילוצ הלילח טינ ןעשענ זיא סָאד .עלעטעטש םנופ טייקליטש
 רעשידיי" רענעפורעג יוזא רעד ,"לארשי ינב הנחמ" רעד זשיווצ האניש רעק
 טנעלפ סָאד רָאנ . . ."סאג רעשייוג" רעד ןופ "םיתשיֵלּפ הנחמ" רעד ןוא ,"סאג
 טא ,רלעפ-עשאּפ לקיטש זשלהק א רעביא ךוסכיס ןטלא ןא בילוצ ןעמוקרַאפ



 ףלָאז .פ 10

 -עבוטסאּפ סטול טימ טנירקענ ךיז סנטייצראפ ןזבָאה רעכוטסאּפ סמהרבא יו
 , . . רעדלעפ-עשאּפ יד רעביא

 ,ןפייצרעד ןגעלפ םינקז יוװ טיול ,לַאמא ןעוועג זיא עיוואטסאז עלעטעטש
 ,רעדלעפ עריא טימ הביבס עצנאנ יד .לטעטש-םירעיוּפ שידיי א ןצנאנניא
 סאו ,םיטאבעלאב עשידיי וצ סיוכרוד טרעהעג ןבָאה סעקנַאל ןוא רענטרעג
 עייר א בילוצ ,זייווכעלסיב רָאנ .ןשטנעמ-דרע ןזעוועג ןָא םינומרק ןופ ןענייז
 -עשידיי א טָאה .טנעה עשייוו ןיא ןענאנעגרעביא דרע עשידיי יד זיא ,תוביס

 וצ ןעוועג ןענגנווצעג רע זיא ,רעטכַאט א טימ ךודיש א ןַאט טפראדעג רעױּפ
 טלעג םעד טימ ןוא יונ א וצ ,זטראנ ןייז רעדָא ,דלעפ לקיטש ןייז זפיוקראפ
 רעד טָאה ;תוכרב עבש יד טימ הנותח יד טעװארּפעג ןוא ןדנ םעד טקוליסעג
 שזא זפיולטנא טפראדעג ןוא רעסייק ןשיסור םעד ןעניד ןייג טלַאװעג טינ ןוז
 טפיוקראפ סע ןוא דרע-סאּפ א ןטינשענּפָא רעדיוו ןעמ טָאה ,עקירעמא ןייק
 ןכוז ןזאלענקעווא ריז רעדניק ענעסקאווענרעטנוא ןבָאה ;יוג ןשינכש םוצ
 (ייק ןיילא זיוש ןבַאה עמאמ-עטאט עטלא יד ןוא ,םיקחרמ יד ןיא ץעגרע ןקילג
 רלעפ לקיטש עטצעל סָאד ןעמ טָאה ,רעקא ןכאנ ןייגוצכָאנ טאהענ טינ חוכ
 ?סיב סָאד" טזייּפשענ ריז טלעג ןטימ ןוא "ןאשטשעמ" ןשינכש םוצ טפיוקראפ
 דרע עשידיי יד ןלאפעגניירא טייצ רעד טימ זיא םורא יוזא ."ןרָאי עטקנעשענ
 ,טנעה עשייונ זיא

 -עשאּפ ןשלהק א ,"ןַאהיוװ" ןסיורג א טנָאמראפ ךיוא טָאה עיוואטסאז
 ןכייר א וצ טננאלאב לָאמא רע טָאה עדנעגעל רעטלא ןא טיול סָאװ ,דלעפ
 ןבָאה גנאל-ןרָאי .לטעטש םעד טקנעשעגקעווא םיא טָאה סָאװ ,ץירּפ ןשידיי
 יד רעבַא .םיריזח עשייונ טימ םענייניא תומהב עשידיי טרעטיפענ טרָאד ריז
 טלאווענ טינ "סענאשטשעמ" יד ןבָאה ,"סאנ רעשייונ" רעד ןופ יק עשינסחי
 ,ועמערָא םעד ףיוא ,תומהב עשידיי יד טימ ןעמאזוצ ןעשאּפ ריז ןלָאז ייז
 רעדנוזאב ייז טעשאּפעג רָאנ ,ןפורעג סע ןבָאה ייז יוװ ,"ןַאהיוװ זעקסוואדישז"
 סעקונש עשריזח ערעייז טימ םיריזח יד םגה ,רעדלעפ-עשאּפ עטעפ ערעייז ףיוא
 ,ךיילנוצ דרע רעד טימ םיא ןשימסיוא ,זעיִארעצ "ןַאהיװ זשידיי" םעד ןנעלפ
 זיא זעמ ,טאהעג ןעמ טַאה הרירב א -- ןגניוושעג ןדיי יד זבָאה ןנעווטסעדנופ
 .. . תולג ןיא סעּפע רָאד

 ןפיוא ןטײרּפשסיױא ןעמונעג ריז טָאה סאג עשייונ יד רעמ סָאװ רעבָא
 !רעו ןביױהעגנַא םייוג יד ןבָאה רעמ ץלא ,סאנ רעשידיי רעד ןופ ןובשח
 תוצע יילרעלכ ןכוז זעמונעג ןבָאה ייז .ריז 'ייב רעקידהּפצוח ןוא רעקידרעּפָאה
 עשיריי ?קיטש עקיצנייא סָאד ךיז ראפ ןצנאגניא ןּפאכראפ וצ יו תולובח תו
 תסירד זייק זבַָאה טינ ןיהא רעמ לָאז המהב עשידיי ןייק זא יוזא ,דלעפ-עשאּפ
 ווא סעקליו ,סנקעטש טימ ןענעפאוואב דיז לַאמנייא טינ ייז ןגעלפ .ל?נרה
 ובאה . . ..סעניטאקס" עשיריי יד ןנעק המחלמ ןיא ןייגכיורא ןוא ,סעסַאק
 ,"ךעלעביז עּפיש" ןייק ןעוועג טינ ריוא ןענייז סָאװ ,ןדיי רעיוואטסאז יד רעבַא
 ועגנאגעגסיורא ןוא "ושע ידי םידיה" ןופ ןיז-ילכ ןטימ טנפַאװאב דיוא ריז
 .םידדצ עדייב ןופ ןסָאנעג ריז טָאה טולב .אנוש ןשייוג םעד ןגעק המחלמ ןיא
 וצ ,,הוצמ תמחלמ" א ףיוא ,"םשה שודיק" ףיוא ןעגנאגעג ןענייז ןריי



 .1 דרע רעדמערפ ףיוט

 טשייונ ןופ זצישאב ןוא ןעוועטאר וצ ךיוא ןוא דובכ ןשידיי םעד ןקידייטראפ
 ... ךעלהמהב עשידיי יד טנעה

 .ןרעיודענ טינ גנאל תומחלמ עקיזַאד יד טָא ןגעלפ קילג םוצ רעבָא
 קירוצ דלאב טגעלפ לטעטש ןוא -- ןליטשנייא ךינ ךיז טגעלפ םערוטש רעד
 .ןעשענ טינ טלַאװ דאז זייק יו ,םינּפ ןקִיּור ,ןלאמרָאנ ןקידרעירפ ריא ןעמוקאב

 לא הא הא הא

 ,אנשעל ךייט םעד רעביא ,"ןקירב טייז רענעי ףיוא" ,ןגעקטנא טקנוּפ
 יו ,זביוהעגנפיוא ריז טָאה סָאװ ,קסווַאטיל-ץענעמאק טָאטש יד ןענאטשעג זיא
 זטנאטשעג ןענייז סע ןכלעוו ףיוא נראב ןקידעּפושמ א ףיוא ,ּפערט א טימ
 זוא טעילוטענ ריז זבַאה סָאװ ,דעלזייה ןוא רעזייה ריש א ןַא טעװעקיּפעגנַא
 טָאה סנטייוורעדנופ זא ,יוזא ןעמאמ א וצ רעדניק יװ םיא וצ טרעמאלקעג
 טלאוו סנייא יו ,ןטייוצ ןפיוא ןענאטשענ טלַאװ סנייא יו טכודעגנסיוא דיז
 טאהעג ארומ ןטלאוו ייז יו ,זרעדנא םנופ עלַאּפ רעד ייב ןטלאהעגנַא דיז
 .ןיירא םוהת ןפיט םניא ןלאפוצּפָארא טינ הלילח

 זעוועג זיא סָאװ ,קסוואטיל-ץענעמאק ,לטעטש עשינכש עקיזַאד סָאד
 זניוא יד ןיא טקוקעגסיוא טָאה ,ןעגנאלרעד וצ טנאה רעד טיס יוװ ,טנעאנ יוזא
 עסיורג רָאג-רָאנ א ןעוועג טלָאװ סע יו ,רעיוואטסאז עקידלטעטשדזיילק יד וזפ
 זעמ רעכלעוו ראפ ,טלעוו רעדמערפ א וצ טרעהעג סָאװ ,לודנ דרכ א ,טָאטש
 .ןקָארשעג יוװ סעּפע דיז טָאה

 -ידימלת ,םינדמל עסיורג טימ טָאטש א ראפ טמשעג טָאה ץענעמאק
 רעיומ" ןסיורג א ייז זשיווצ ,םישרדמ-יתב קילדנעצ א טנַאמראפ טָאה :;םימכח
 סע רעכלעוו טימ ,לוש רעסיורג ןוא רענייש רעטמיראב א טימ ,"שרדמ תיב
 "םישדס ןאצ" עמירַא ראפ חרות דומלת א ;ןריצלַאטש וצ סָאװ טימ ןעוועג זיא
 טימ .םירוחב-הבישי ענערָאפעגנַא ןֹוא ענענייא ראפ הבישי א ;ןענרעל םוצ
 סאו ,םלוע תיב ןסיורנ ,םעיינ א ןוא ןטלא ןא טימ ,שדוק-ילכ לָאצ רעשביה א
 . .. .'ֹור רעקיבייא טימ הביבס עצנאג יד טנידאב טָאה

 ,ןטלא ריא טימ טנגעג רעצנאג רעד ןיא טמשענ ךיוא טָאה ץענעמאק
 ,סיורנ ןוא ריוה ןייז טימ סָאװ ,(אינשאב) "ּפולס" ןטרעיומענ ,ןשירַאטסיה
 סע טָאה עדנעגעל רעטלא ןא טיול .םערוט-?בב םעד ןַא טנַאמרעד סע טָאה
 ןייז לאז סע ידכ ןוא .טשריפ רעשיווטיל ,רעקיטייצראפ א סעּפע טיובעג
 טָאה ,סיבייא ןוא קיבייא ףיוא ןייטש ןענַאק ןוא זלעפ א יו טסעפ ןוא קראטש
 טאטשנא רעייא ןופ דעלכלעג טימ ןטָאנקעג לניצ ענייז ןופ םייל יד ןעמ

 ןייז ןוא ,גנוטסעפ א יו קראטש ןעוועג עקאט רע זיא ראפרעד . . . רעסאוו
 טייוו זליימ ראפ .למיה זופ סעראמכ יד זיב טכיירגרעד טינ ריש טאה ץיּפש
 ןָא םינומדק ןופ ריז ןבָאה ןעארק עצראווש תונחמ .,ןעזעגנָא םיא ןעמ טָאה
 -בלאה יו טקוקעגסיורא זבאה סָאװ ,רעכעל ןוא טנעוו יד ןיא טצעזאב טאהעג
 ערעטצניפ ןיא ןעקארק ןקידנעטש רעייז טימ ןבָאה ןוא רעטצנעפ עקידכעלייק
 רעד ןיא לייוו ,םינכש עקימורא יד ףיוא המיא זא ,קערש א ןפרַאװעגנָא טכענ
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 עקידניז ,ענעטלַאשראפ רַאנ ,ןעַארק ןייק ןעוועג טינ רָאנ סָאד דָאד ןענייז ןתמא
 ...לגייפ עסואימ ,עצראווש עקיזַאד יד טָא ןיא ןרָאװעג ?גלונמ ןענייז סָאװ ,תומשנ

 א טימ קראמ וסיורג א טנאמראפ ךריוא טָאה ץענעמאק "טַאטש" יד
 ןעזסיוא ןכעלרעסיוא רעייז טימ םנה .ןעמַארק ענרעצליה "דאר" ןסיורג ,ןגנאל
 .ןעמארק רעדייא ,דעלרייב עשיטניה ןופ קילבנַא םעד טאהעג רעכינ ייז ןבָאה
 -וחס יילרעלכ טימ טעװעקיּפעגנָא ןעוועג ייז ןענייז קינייוװעניא רעבָא ראפרעד
 -רָאכאמ רעלקעּפ ,סעקעוושט רעלטסעק ,ףייז דעלטנערּפ ,ּפעט ענענוהושט :תור

 ,5גייב רעלצנערק ,סעקליישטאפ עשרעיוּפ ,עקיבראפ-טיור ,סעגנעטס עטרילַאק ,עק
 יד ראפ  .ןדיירסיורא טנַאקעג טָאה ליומ א רָאנ סָאװ ןוא --- רוטקאפונאמ
 סעקרעמערפ ןוא רעמערס ןציז ןגעלפ דעלמערק עקיזַאד יד טָא ןופ ןריט ענעפַא
 וופ טלנערּפעג דיז רעמוז ,טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןענינאב ןופ ,געט עצנאנ
 -רעייפ" עסיורג רעביא רענייב ענערארפראפ יד טמעראוועג רעטניוו ןוא ץיה
 סע רינ יו רעבא .,טכיל טימ יװ הנוק .א ףיוא טקוקעגסיוא ןבָאה ןוא ?ּפעט
 -םיוא דלאב ןנעלפ ,ףרָאד ןופ עטרעיוּפ רעדָא רעיוּפ א ןזייוואב ךיז טנעלפ
 ןּפעלש ןעמענ ןוא רעטרע ערעייז ןופ סעקרעמערק יד טימ רעמערס יד ןעגנירּפש
 .ןיירא ?מערק ןיא ךיז וצ רערעדעי ,סעלַאּפ יד ייב ,ריא רעדָא ,םיא

 עכעלרעי יד ןיא ךָאנ טדער רעוו ןוא ,געט-קרעמ עסיורג יד ןיא רעבַא
 עקימורא יד ןופ ןראפפיונוצ ךיז ןגעלפ םירעיוּפ רעטרעדנוה עוו ,זדיראי
 טלענ ןטזײלענּפא ןראפ ןוא ןטקודַארּפ עשיפרָאד ,ערעייז ןפיוקראפ וצ רעפרעד
 הסנרּפ טּפעשעג ןיוש ןעמ טָאה טסלַאמאד ,"תורוחס עשיטַאטש" ןפיוקנייא
 עלא ראפ םייוג גונעג טעייטסעג ןיוש ןבָאה טסלַאמאד . . . ?פעל ןטימ שממ
 ' . . . רעמערק עשיריי

 זיא סָאװ ,עיוואטסאז ,עלעטעטשד-רָאפ עליטש ,עניילק סָאד טָאה ןגענאד
 ךיז סָאװ טיס דאז ןייק טאהענ טינ "ןקירב טייז רענעי ףיוא" ןנעלעג

 -ראפ א יוװ ,טייז א ןַא ןצנאגניא ,לָאט א ןיא סע זיא ןנעלעג .ןעמענוצרעביא
 יד טימ רעלביטש ענעפרַאװעצ ,ערעטיש קילדנעצ עכעלטע עריא ,ענעסעגנ
 לכה-רסכב ַאד ןבאה טבעלעג .ןעזענסיורא םיוק ןעמ טָאה ךדעלכעד ענעיורטש
 עקניניילק ייווצ יו רעמ טינ סע טָאה טנַאמראפ .תושפנ טרעדנוה ףניפ םורא
 זטלאהעג דיז טָאה סָאװ ,דָאב רעשלהק רעטלא ןא ?ידבהל טימ ןוא םישרדמ-יתב
 וןעמ טָאה םולשב ריא ןופ סיורא זיא ןעמ ןעוו זא יוזא ,תלוקשמ ףיוא יו
 טינ טנַאמראפ ךיוא סע טאה שדוקד-ילכ ןוא . . . ןשטנעב ?למונ טפראדעג
 -ארמנ ןוא יקדרד יירד-ייוצ א טימ טחוש א ,(ןייד) הארוה-הרומ א יוװ רעמ
 -ניא ןעווענ ןיוש סע זיא ןתוכרטצה עשלהק עקירעביא יד טימ ןוא .םידמלמ
 סאו ,"טאטש" רעשינכש רעד ןופ דָאנענ ןוא דסח ןפיוא ןזיוועגנָא ןצנאג
 לנילפ עריא טײרּפשעגסיױא ,ךדעלעדניה עריא ףיוא עקַאװק א ןוה א יו, טָאה
 .םיבושי ערענעלק עקימורא יד ףיוא

 א / 8 8 8 +א

 זייק טָאה עיוואטסאז עלעטעטש-רַאפ ןוא ץענעמאק "טָאטש" ןשיווצ
 זופ זדיי "עשיטאטש-סיורג" יד םירָאװו .טשרעהעגנ טינ תיב-םולש רערעדנוזאב
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 -ולעב ,רעמערק .,םירחוס ןעוועג ?ייטנטסרעמ ןענייז סָאװ ,ךייט טייז רענעי
 -אטסאז עקידלטלעטשניילק יד ףיוא ּפָארא ןביוא ןופ טקוקעג ןבאה -- תוכאלמ
 "דרע ,סעקינבושי עקידמשונמ ,עטסַארּפ ןעוועג עקאט ןטלַאוװ ייז יוװ ,רעיוו
 ןטייב יד ןשיווצ ,"סערעּפסָא" יד ןיא רעמוז ןצנאנ םעד ּפָא ןגיל סָאװ ,ןשטנעמ
 ןצראווש ןטימ רדסכ ריז ןענעמרַאק ,רענטרעג ענעגנודעג ןוא ענעגייא ןופ
 עקאט ראפרעד ןוא .סעקרענוא ערעיוז ןוא ענירגנ טימ ןוא טיורב "ןעוועזאר"
 . . ."סעקרענוא רעיוואטסאז" ןבענעג ןעמָאנ א ייז ןעמ טאה

 -יטאטש יד ףיוא טקוסעג רעיוואטסאז יד ןבָאה, טייז רעטייווצ רעד זופ
 ,רעיירד-לסעטש ,סעקינסאּפעטסוּפ !ףיוא יװ ,"ןקירב טייז רענעי ןופ" ןדיי עש
 א ןבָאה סָאװ ,תומשנ עשרעמערק טימ רעמערק ,סעקינאבוסו-ללוז ,סרעשאנ
 אזא טימ ייז ןפור ןראפ ןוא . . . הנוק ןעמירַא 'םנופ טיוה יד ןדניש וצ עבט
 טלַאצעגּפָא ייז ייז !בַאה ,"סעסרענוא רעיוואטסאז" יוװ ,ןעמָאנ םענייש-טינ
 סָאד סָאװ ,"סעּפולס רעצענעמאק" -- ןעמַאנ ןסידקזוח ,ןרעגרע ןא ךָאנ טימ
 ,ןגַאז וצ טניימענ טָאה סָאד .ןיירא פיר רעטעביז עמאס ןיא ןפַארטענ ייז טָאה
 -עננא ,עלופ ןבאה עקאט ,עשיטַאטש-סיורג ,ריא טגעמ טלעג ךייש סָאװ זא
 ריא טנאמראפ ,המכח וצ ,לכש וצ טמוק סע ןעוו רעבָא .סרעטסייט עטּפָאטש
 טסיירראפ סָאװ ,"5ולס" רעקיציּפש-סיורג רעייא טָאה סע ?לפיוו רעמ טינ
 . . . ריוח רעד ןיא זָאנ ןייז קידנעטש

 -םולש דיז ןשיווצ טריפעג אפוג רעיוואטסאז יד ןבָאה רעבָא ראפרעד
 יו ,ןעיירענירק ,זתקולחמ ןכערבסיוא לָאמנייא טינ ןגעלפ ָאד ךיוא םנה .תיב
 התא" קוסּפ א רעביא הרות:םחמשי ,הילע ןא רעביא בוט-םוי ןוא תבש ,לשמל
 ןכש א סָאװ ,דרע ?קיטש א ,"עשזעמ" א בילוצ לידבהל רָאג רעדצ ,"תארה
 א רעדַא ,ןכש ןטייווצ םייב ןעמונראפ ,טױקלּפ ןייז טימ ,רדג ןייז טימ טָאה
 א טכאמעגנא ןוא ןטרָאנ ןיא םיא וצ טעבנגעגניירא ךיז טָאה המהב עדמערפ
 -ענּפַא ,רעלעקרעגוא עקניגנוי יד ןופ "סעינעילעמכ" יד ןטָארטעצ : ןברוח
 זיוש ןגעלפ טסלַאמאד .דעלרעמ ןוא ךעלקירוב יד ןופ "עניוושטָאב" יד ןסעג
 רעשייונ רעד ןיא שזא ןעגנולקענּפָא ןבַאה סָאװ ,שטעּפ עקידרעייפ ,עסייה ןעילפ

 . ...סאג

 םולש קירוצ דלאב זיא ןעמ יװ ננאל טרעיודעג טינ רעבָא טָאה סע
 סאו ,ענעגייא ןשיווצ ,םינכש ןשיוװצ רענייטש רעד ןיוש זיא סע יוװ ,ןרָאװעג
 .. . םענייניא טעוװעדַאהעגפיוא ךיז זנַאה

 ,טנגענאב דיז טאה ןכש טימ ןכש ןעוו ,םולש ןופ נעט עקיזָאד יד ןיא

 "ןנרַאמ-טוג" ןקיצראה א ןנַארטענ !געקטנא ערעדנא סָאד סנייא ךיז ןעמ טָאה
 ןדַאלנַא טפראדעג רעוו טָאה ."רָאי-טונ" א קירוצ זנַארקעג עקאט דלאב ןוא
 .ןפיולוצ ןעמוסעג דלאב ןכש זיא ,אשמ ןגָאװ ןרעווש א ןדָאלסיוא רעדַא
 רעגנירג ,עקאט ןעייווצ ןיא זיא -- ?סקא ןא ןראּפשרעטנוא ,טנאה א ןגיילוצ
 ןיא ןכש א" -- ןפָארטעג קילנמוא ןא הלילח זיא סע ןעו טָאה ;זרַאװענ
 -עג דלאב ןעמ טָאה -- "המשנ יד טכיוהעגסיוא" גנולצולּפ ,"ןלאפעגקעווא
 זעמוקעגרַאפ רעכָא זיא .םענייניא ןרעיורטטימ זעמוקעג ןוא טעברא יד ןפרָאװ
 ןוא סיורנ ,טלא ןוא גנוי ,עלא ןבָאה -- לטעטש ןיא הנותח א -- החמיש א
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 ,זעיירפטימ ריז ןעמוקעג ןוא שובלמ ןקידבוט-םוי םניא טצוּפעגכיױא דיז ,ןיילק
 יו וטלאהעג ךיז טָאה עיוואטכאז עלעטעטש ץנאג לייוו ,םינתוחמ עתמא יוװ
 ,החּפשמ עסיורג ןייא

 עמאמ -עטאט

 ,יציוואנאכעשט ןשיליוּפ םעד ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא לארשי-עטאט
 רע .םותי רעקידכעלייק א ןבילבעג רע זיא רָאי ןיינטכא וצ .גוב דייט םייב
 ןפיוא טבעלעג ,תובישי ןוא םישרדמ-יתב יד ןיא טעװעדַאהעגפיוא ךיז טָאה
 רעייז ןאטענּפַא טינ ןבַאה סָאװ ,תוינקדצ םישנ עקיצראהמראב יד ןופ דסח
 ;םייה ןייז ןעוועג זיא שרדמ-תיב סָאד .למותי ןטזַאלרַאװראפ םנופ ניוא
 סנּפַאק ֹוצ ןשיק ןייז -- ?קעז-ורטש א ;רעגעלעג ןייז קנאב עטראה יד
 ןפלַאהעגסיורא : טעברא טימ "הריד" רעקיזַָאד רעד ראפ רע טָאה טלָאצעג ןוא
 םעד טצייהעג ,ץלאה טקאהעגנ ,סאפ-טנאה ןראפ רעסאוו ןגנָארט שמש םעד
 זוא טרעקעג ,הרונמ רעסיורג רעד טימ רעטכייל ענעשעמ יד טרעיישעג ,ןוויוא
 זסעזעג ןענייז סָאװ ,םימכח:-ידימלת יד טנידאב דיוא ןוא זיױה-סטָאג טקיניירעג
 ,טנרעלעגנ ןוא הלילו םמוי

 סקינבושי א טימ ,ףרַאד א ןיא טאהעג הנותח רע טָאה גנוי רַאג
 רעד ,רעוש רעד .עמאמ ןיימ -- רעטכַאט רעקירָאי ןצכעז-ןצפופ רעטסטלע
 ןוא רעמשטערק א ,דימש א ןעוועג זיא ,דיסח רעקצַאק רעטנערבראפ א ,עדייז
 םעד ןוא םעדייא םעד ןשיווצ ןענייז טייצ עטשרע יד .המדא-דבוע ןא ךיוא
 עדוי א ןעוועג זיא סָאװ ,עדייז רעד ; םיכוסכיס עטפא ןעמוקעגרַאפ רעווש
 ןפראש ןטימ ,ןדמל רעד ,עטאט רעד זא ,טלַאװעג טינ שרעדנא טָאה ,רפס
 רעגנוי רעד רעבַא .הדובעה לעו הרותה לע טכאנ ןוא גָאט ןציז לָאז ,ּפָאק
 םש ילהא" עננע יד ןיא טכארבראפ טננוי עצנאג ןייז טָאה סָאוװו ,םעדייא
 זיא רע .ןענרעל ןוא ןציז וצ טאהענ טינ קשח ןייק ראנג ןיוש טָאה ,"רבעו
 זופ ,רוטאנ רעשיפרָאד רעכייר ,רענייש רעד ןופ ןרָאװעגנ טּפאכראפ רָאנ טציא
 ,םורא ןוא םורא טעילאווכענ דיז ןבַאה סָאװ ,רעדלעפ-האובת עקידתובחר יד
 דיז ןבַאה'ס צו ,סעקנַאל ענעטעמאס-ןירג עטייוו ןוא עטיירב יד ןופ ןוא
 רַאנ ךיז טָאה סנייז גיוא סאד זא ,רעדניר ןוא ףָאש סעדערעשט טרעטיפעג
 -נייא רעדיוו דיז טסולנעג טינראנ ןיוש םיא ךיז טָאה .ןקיטעזנָא טנעקענ טינ
 .הרות-לוע םעד ןיא ןענאּפש

 ,תוחוכ עשירפ עכלעזא סעּפע ריז ןיא טריּפשרעד לָאמאטימ טָאה רע
 ןייא ןופ םיא טָאה סע .טסווועג טינ רָאנ ייז ןופ רעירפ טָאה ןיילא רע סָאװ
 רעמאה זטימ ןּפאלק סאד ףושיכ א טימ יוװ ןניוצעג ןוא טציירעג קראטש טייז
 טנעה סנדייז םעד ןיא טרעוו ןזייא רעטילנעננַא קיטש א גוו ,עינשזוק ןיא
 ןוא .סאלש א ןיא ןוא פרעס א ןיא ,רעסעמ א ןיא ,קאה א ןיא טלדנאווראפ
 רעטינש יד וצ ,רעקא םוצ ,דלעפ ןיא ןגיוצעג םיא טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ןוא .ושערד ,ןריינש ,ןעייז ,ןרעקא טנעה ענעגייא יד טימ ,עקאט ןיילא ---
 ,לךרעפ גנוי א ףיוא דיז ןּפאכפיורא זופ םעט ןסיז םעד ןכוזראפ דיוא עקאט
 רעביא ּפַאלאנ םיא טימ ריז ןזאלקעווא ןוא ,עווישזנ ןייז ייב ךדיז קידנטלאהנַא
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 יד דיוא ןַאק דיי א זא ,ןעז םיינ עלא ןלָאז ןוא ,סעקנַאל עקידתובחר יד
 ....הכאלמ עקיזַאד

 זיא םעדייא רעטשרע זייז סאו ,זַאטעג ייוו קראטש סע טָאה ןדייז םעד
 הרוי" רעד ייב ,ארמנ רעד ייב ןציז לָאז רע טָאטשנא ;השורקה הרות יד ?טבט
 ,ךלעפ ןיא געט עצנאנ רעביא רַאנ רע טניל -- ?טּפשמ ןשוח" םייב ,"העד
 ןוא קעה ןפראש ,זפיורש ןעיירד ןייא ןיא טלאה רע וו ,עינשזוק ןיא רעדָא
 . .. .?גניי השעמ ראג --- ,ךיז טליּפש ,סמערופ ענענייא סעּפע טכאמ ,רעסעמ
 ןטוג טימ טרסומעג ,טהנעטעג ,טריטסעטָארּפ ,ןעירשעג עבָאב ןוא עדייז זבָאה
 טנַאקעג טינ ץלא ןעמ טָאה ,ןלצל אנמחר ,ענייז הּפילק יד רעבָא ,ןזייב טימ ןוא
 . . . ןביירטסיורא םיא ןופ

 רעכלעוו ,הארוה ארומ ןשלטעטש םנופ ףליה רעד טימ זיא ךעלדנע
 טלעג ןביילק ,קינבושי וצ קינבושי ןופ ,ףרָאד וצ ףרַאד ןופ ןייגמורא טנעלפ
 םולש א ןרָאװעגנ ןסָאלשעג ,רתסב ןתמ ,הרות דומלת ףיוא ,םייובש ןוידּפ ףיוא
 -ינאב רעדעי : םיאנת עקידננלַאפ יד ףיוא ןטאט םעד ןוא ןדייז םעד !שיווצ
 זעו טשרע ןוא ,זענרעל ןצעזקעווא דיז םעדייא רעד לָאז ,רושה רוחלכ ,ןענ
 טימ ןעמענראפ ריז ןגעמ ןיוש רע טעוװ ,"ימוי ףד" ןייז ןענרעלּפָא טעוװ רע
 .המדא-תדובע רעשרעיוּפ רעד טימ רעדָא ,עינשזוק ןיא "היוזב הכאלמ" רעד
 יו טרעיודעג טינ גנאל עקאט טָאה סע .הולשו םולש ןרָאװעג זיא סע ןוא
 עינשזוק ןיא רעמאה ןטימ ןענאטשענ ןיוש זיא רוחב-הבישי רעקידרעירפ רעד
 .רלעפ ןיא רעקא םעד ןעגנאגעגכַאנ רעדַא ,ןטעברא ןדייז םעד ןפלַאהעג ןוא

 יד זופ םירעיוּפ רעטרעדנוה ןנעלפ ,טייצ-טינש ברע ,רעמוז רעדעי

 ,עטלא יד ןפראשנַא ןוא ןּפרעס עיינ ןכאמ ןדייז םוצ ןעמוק רעפרעד עשינכש
 -ןמוא רעטסערג רעד סלא טנגעג רעצנאג רעד ןיא טמשענ טָאה עדייז רעד לייוו
 ,"םידיסח" סנדייז םעד ,םירעיוּפ יד יו ננאל טרעיודעגנ טינ רעבָא טָאה'ס .רי

 רעד אקווד זא ,זסייר ןעמונעג דיז ןנרַאמירפ םענייש א ןיא ,גנולצולּפ זבַאה

 ופראש ןעמענ לָאז .ןפורעג םיא ןבאה ייז יװ ,"ןיבאר" רעננוי רעד .עטאט
 ,עתמא טָאה רע זא ,זענופעגסיוא ןבָאה ייז ןכב רשאב ,רעקעמ-דיינש ערעייז
 ןוא ּפרעס םעד ןופ -- הכרב ?זמ א ייז ןיא טגיל סעּפע ;טנעה עטשטנעבענ
 ,ננאזעג א ףיוא טיינ ,טכערוצ טכאמ ןוא ןַא טפאש רע סָאװ ,עסָאק רעד ןופ
 טייז ןייא ןופ םגנה ,עדייז רעד . . . עקנַאל ןוא דלעפ רעביא דיז טנַארטעצ סָאװ
 זופ רעבא ראפרעד ,הרות לוטיב סנטאט ןפיוא טרעגרעעג ץלא ךָאנ םיא טָאה
 תכאלמ יד ,טעברא ןייז סָאװ ,ןַאטענ האנה םיא סע טָאה טייז רעטייווצ רעד
 ... . שרוי םעיינ א ןנַארקענוצ טָאה ,יירעדימשה

 -ּמִא ןדנ זראפ רע טָאה ,טסעק ןופ ּפָארא זיא םעדייא רעגנוי רעד ןעוו
 זראווענ ןיילא זיא ןוא ,"ףיוה" א ,קראוולַאפ א ץירּפ זשינכש א ייב ןעגנודעג
 ןיילא טייקכעלנעמ יד ןגַארקענ טשרע רע טָאה ָאד .רעטכאּפ א ,ראדנערא ןא
 ףַאש ענייז ראפ ןלאטש טיובעג ןיילא טָאה רע .טנעה יד ןריפוצרעדנאנאפ
 ,ןעמיוצ ןטכַאלפעג לצרָאװ ןוא גייווצ ןופ ,רעמייב טצנאלפענ ,רעדניר ןוא
 -ניא רַאנ .טכאנ ןוא נָאט טעבראענ טָאה רע .,רעדלעפ "ענייז" ראַט ןטױלּפ
 ןצנאג ןפיוא ראדנערא רעטסקיעפ רעד סלא ,רבד-םש א ןרָאװעג רע זיא ןכינ
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 ךיז טָאה רע .ץירּפ ןשיליוּפ םייב גנילביל רעד ךיוא ןרָאװעג זיא רע .טנגעג
 .ושל שיצירּפ-שיליוּפ ןוא שיסור-סייוו--שייונ ןדייר טנרעלעגסיוא ךינ ךיוא
 טיּכ ןעננערבראפ וצ טאהעג ביל רע טָאה ,ןטנווַא עננאל יד ןיא ,רעטניוו
 ,סעומש עננאל ייז טימ ןריפ ,םיחלג ןוא םיצירּפ טימ ,םירעיוּפ עשינכש יד
 ."טאג רעייא" ןוא "טָאג רעזדנוא" ןופ ענארפ רעקיבייא רעד רעבא םיחוכיוו
 -ילק א ןּפאכ ,ןקוקוצניירא ןבָאה ביל ךיוא רע טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא
 הקיתשב טנעלפ רע סָאװ ,םירפס הלכשה יד ,םינוציח םירפס יד ןיא שאנ ןקנינ
 . טניירפ-עטונ ענייז ,םיליכשמ עקיטָאטש יד ייב ןענעייל וצ ןגנירק

 ןציז וצ ןעוועג טרעשאב טינ ,דעבענ ,ןטאט םעד זיא גנאל רעבָא
 ןריי יד ןביירט זבייהעגנָא טָאה גנורינער עשיראצ יד : "הלחנ" ןייז ףיוא החונמב
 -יינ יד ףיוא ןלאפעג הריזג יד זיא סרעדנוזאב .רעפרעד "עקילייה" יד ןופ
 ןיא עמאמ יד .טצעזאב גנאל טינ ַאד טשרע ריז ןבָאה סָאװ ,ענעמוקעגנַא
 פידבהל עדייז רעד ןוא ,סיפ יד וצ חלג ןשיסור םעד ןלאפעג ,ץירּפ םוצ ןּפַאלעג
 -רַאג רעבָא טָאה סע ,ןטלעוו טניילעגנייא טָאה ןעמ ."ןיבר" םוצ ןראפעג זיא
 טרעיודעג טינ טָאה סע .טעמתחראפ ןעוועג ןיוש זיא הריזג יד ;ןפלָאהעג טינ
 באה ןטעװעצארּפעגנָא ןצנאג ןייז טימ ,"עינעמיא" סנטאט םעד ןופ יוװ גנאל
 -ריפ יד טימ עמאמ יד טצעזעגפיורא טָאה רע .לת א ןרָאװעג זיא ,סטוג ןוא
 טימ טקאּפעגנא ןעוועג זיא סָאװ ,ןנָאװ ןסיורג ןפיוא רעדניק ךעלציּפ ףניפ
 -עדַאהעגסיוא ןטימ ןוא ,דָארניּפש סעמאמ רעד טימ ,תיב-ילכ טימ ,סעכעבעב
 זיא ,ןנאוו םנופ עניבארד רעד וצ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,עלהמהב ןטעוו
 זיא סָאװ ,עיוואטסאז ,עלעטעטש ןטסטנָאנ םעד ןיא ןרָאפענניירא יוזא ןעמ
 .ףרַאד םנופ טסראיוו ןביז ?כה-דסב ןגעלעג

 ראדנערא סיוא ,רעטכאּפ סיוא ,קינבושי סיוא ןרָאװעג עטאט זיא יוזא
 רעד ןופ םיא זיא ןבילבעג .םולח רענייש א יװ ןרָאװענ ןדנאוושראפ זיא ץלא
 ,"רעלעקסול לארשי 'ר" : ןעמַאנ רעד יו רעמ טינ טייצ רעכעלקילנ ,רעצרוק
 .עלעקסול --- ףראד םנופ זעמַאנ ןפיוא

 ,רעטלמוטעצ א ?טעטש ןיא ןעגנאגענמורא עטאט זיא טייצ עטשרע יד
 רע .ןעמענ וצ ריז סָאװ וצ טאהעג טינ .רענעכַארבעצ א ,רענערַאלראפ א
 -עטש םייב לעוּפ סלא ןטעברא ןלעטשוצקעווא דיז טאהעג קשח קראטש טָאה
 ןגרַאזאב ןבילוצ יוזא טינ ןעוועג זיא רענייז גנאלראפ רעד טָא .לאוואק ןשלט
 ןעניז ןיא ָאד רע טָאה רקיע רעד רָאנ ,הנויח טימ רעדניק יד טימ בייוו םעד
 ךַאנ רע טעוװ ,ּפרעס ןוא רעקא םעד םורא טעברא רעד קנאד א סָאװ ,טאהעג
 טינ טָאה סאו ,עמאמ יד רעבָא ...דרע טימ ,ףרָאד ןטימ זדנובראפ ןייז ץלא
 עסיורנ עכלעזא ךיוא ןסקאווכיוא ןלָאז רעדניק עריא זא טלָאװעג שרעדנא
 םימחר ןטעב ,זהנעט ,ןענייוו זביוהעגנצ טָאה ,זיא ןאמ ריא יו םימכח-ידימלת

 ןוא ,החּפשמ רעד ראפ ,ןטייל ראפ ןעמעשראפ טינ יז לָאז רע זא ,ןטאט םייב
 םיא טָאה יז .סעילאווַאק "עשיטַאטש" עטסַארּפ ראפ רעדניק עריא ןכאמ טינ
 ןקורט לקיטש א גָאט ןיא לָאמנייא זיולב ןסע וצ טיירנ זיא יז זא טרעכיזראפ
 ננאל יוזא טָאה יז .ןענרעל ןוא ןציז ןענַאק ןלָאז רעדניק עריא יבא .,טיורב
 םעד ,הארוה הרומ םעד "ריעה ינּפ" יד ןעמונעג ףליה וצ ךָאנ ןוא טהנעטעג
 ןיא זא .ןטאט םייב טלעוּפעג טָאה ןעמ זיב ,םימכח-ידימלת ערעדנא ןוא טחוש
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 רעד" ןרָאװעג זיא רע -- החרות רעד ןופ רָאנ הנויח ןייז ןעיצ רע זומ טָאטש
 . . ."דמלמ ארמנ רעשיטאבעלאב

 רעייז ןעמוקעגנַא רָעדניק יד טימ ןלענק סָאד םיא זיא טייצ עטשרע יד
 טינ טנעלפ רע ,ןיירא דלעפ ןיא ,לניופ םעד יוװ ,ןניוצעג םיא טָאה סע ;רעוװש
 ,לטרעג ןקניניילק םעד ןיא ךיז ןּפאכניירא ,ןענרעל סָאד ןסייררעביא לַאמנייא
 יו ןפראוופיורא ךיז ,עלעביטש םענעגנודענּפָא םעד רעטניה ןנעלעג ןיא סָאװ
 -טםורא" ןעמונעג ךיג ףיוא טָאה רע . . ."טעברא-דרע" רעד ףיוא רעקיטשרוד א
 -ענמורא ,ךעלעקרענגוא יד דרע טימ טראשעגמורא ,לפַאטראק יד "ןעקיטַאמ
 ןסירענסיוא ָאד ,(סנקעטש) סעקשטיט עכיוה יד םורא סעילַאסאפ יד ןדנוב
 ןעמוק טגעלפ עמאמ יד זיב -- עוויּפַארק עקידנענערב א ַאד ,ל?זערנ דליוו א
 רימ ןנארטעצ ענייד םידימלת יד ,לארשי ,לארשי" ; יירשעגנ א טימ ןפיולוצ
 . . ."!בוטש יד

 רע .טורענ טינ לַאמנייק טנעה ענייז ןבָאה ןענרעל ןתעשב וליפא ןוא
 ,ןרעייט ,ןפראש ןייז טימ .ןרעטסיימ ןיא ,זטעברא ןיא ןטלאהעג קידנעטש טָאה
 זופ ,טלעפעל-רעיוא ןא טצינשעגסיוא ןייב ןופ רע טָאה לרעסעמ-זעּפ ןטבילאב
 ;דניירפ ןטונ א ראפ הנתמ א רעדָא ,ךיז ראפ עלעקשוּפ-קאבאט א -- ץלַאה
 עלעסעלש א טימ ןוא ךעלעסעיוואז טימ עלעטסעק ןייש א טכאמעג רע טָאה ָאד
 -ייטש א רעלטיר-אנעשוה ןופ ןטכַאלפעגסיוא רָאנ רע טָאה סָאד ;ןסילשראפ וצ
 -נאהעגפיוא עלעגייטש ענייש סָאד .דעלעריט טימ ןוא דעלרעטצנעפ טימ עלעג
 .. .ןביוט יד ראפ ,לנייפ יד ראפ טסענ א ןייז לָאז ,לכעד םענעיורטש ןפיוא ןעג
 םיא ךיז טָאה טסלַאמאד .ןעוועג טינ ריש ןייק דיירפ זייז וצ זיא טסלָאמאד
 . . . רעדניק יד טימ טנרעלעג רעקאמשעג רָאנ

 ךאנ טדער רעוו .ןוא ,רעדניק יד טימ ןענרעלּפָא ןכַאנ ,קיטיירפ רעדעי
 -ענ ןטימ לטסעק ןייז ןסילשפיוא רע טגעלפ ,"סמינמזה-ןיב" עיירפ ענייז זיא
 -טנאה טימ ,לרעמעה ןטימ ,?קעה עפראש סָאד ןטרַאד ןופ ןעמענסיורא ,גייצ
 רעד ראפ ךיז ןעמענ ןוא ,עטָאלד רעד טימ ןוא (רעיובקע) "עבלָאק" יד ,?געז
 ,םירפס ראפ עלעקפאש א ַאד ;?לקנעב א ,לשיט א טכאמעג רע טָאה ָאד .טעברא
 -לאוו א ,עקלעשטאק א ַאד ,חסּפ ףיוא הצמ ןסיוטש ױצ יוא "עפוטס" א ַאד
 רענארנ א רָאנ רעדַא ,עלהרונמ-הכונח א ַאד ,שעוװו ןרענלעוו וצ ץלַאהרעג
 לַאמנייא טינ טנעלפ עמאמ יד .רעדניק יד ראפ רעּפאלקיזמה א טימ םענייניא
 םירָאװ ,ןרָאי ןוא געט ענייז טקידניזראפ רע זא ,ןרסומ םיא ןוא םיא וצ זהנעט
 -עג רעסעב רע טָאה ,ךעלעקצאצ עשרעדניק ענייז טימ ךיז ןליּפש וצ טָאטשנַא
 רע סאו ,דניק םענענייא ןטימ ןענרעל ןוא טנאה ןיא רפס א ןעמענ טפראד
 טרעהענוצ טינ ךיז טָאה עטאט רעד רעבָא . . . קראטש יוזא טקיסעלכאנראפ
 םורא ןעייטש רעדניק יד זא ,גונעג ןעוועג זיא םיא ראפ ;דייר סעמאמ רעד וצ
 רע סָאװ ,?טעדב סָאד רעדָא ,ץלַאה לסיטש סָאד ןטלאהוצ םיא ןפלעה ,םיא
 תוכוס ברע . . . רעיובקע ןטימ ןרעיוב רעדָא ,לגעז ןטימ ןדיינש ןיא טלאה
 ןטכעלפסיוא לָאז רע ,םיבלול יד ?טעטש ןופ ןעגנערב םיא וצ ןיוש ןעמ טנעלפ
 תונעשוה ןטייז עדייב ןופ ןלעטשניירא ףיוא ,?פעל יד ,"תוּפכ" יד ,דעלעגניר יד
 ענייז וצ ןיינ וצ ".הקזח" א טאהעג ךיוא ןיוש טָאה רע .םיסדה יד טימ
 ראפ ןלעטשפיוא ,טחוש םוצ ,הארוה הרומ םוצ ,טניירפ עטוג ןוא "םירבח"
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 ,פטעטש ןיא עטסנעש יד ןעוועג עקאט זיא הכוס ענענייא ןייז ןוא .תוכוס יד ייז
 .םישודיח ףיוא ןקוקנָא יז ןיינ עקַאט טנעלפ ןעמ זא יוזא

 רערעװש" א ףוא .ןלאפעגנייא"7 הלילח לטעטש ןיא רעצימע זיא
 ךיז ןופ הנכס א ןעוועג זיא סָאװ ,"קנערק רעטכעלש" רעד ףיוא ,"טייקפאלש
 ןיא טינ :;טעב סנקנארק םנופ ן{טָארטענּפָא טינ ןיוש רע זיא ,"ןעמעננַא"
 זייא ןנייל טפראדעג הלוח ןלידנכוסמ םעד ןעמ טָאה ."הניל א ןסעזעג" טכבאנ
 -ַאויּפ רעשינכש רעד ןיא קאז א טימ ןפַאלעגקעװא דלאב רע זיא ,ּפָאק םוצ
 טָאה .ןייא טימ קאז ןרעווש א ןנַארטוצ טכארבעגנ ןוא (יירעיורב-ריב) עינראוו
 .טלקיוועג רע טָאה ,"רעכעלייל עסאנ" ןיא ןעלקיוו טפראדעג ןקנארק םעד ןעמ
 טָאה ןיילא רע לייוו ,ןעמעננַא ךיז לָאז רע טאהעג טינ ארומ ןייק ראג טָאה רע
 טנוזעג ןעווענ קידנעטש זיא רע ;קנערק םוש ןייק ןופ טסאוועג טינ לָאמנייק
 זבָאה ביל לַאמנייא טינ עקאט טנעלפ רע .םיוב רענעבמעד א יוװ קראטש ןוא
 ןעמעוו רעוו ,יונ ןשינכש ןטסקראטש םעד טימ תוחוכ ןיא דיז ןטסעמראפ וצ
 רע טגעלפ לָאמנייא טינ ;וייז רבוג טעוו'ס ןעמעוו רעוו ,ןגיילקעווא טעוו'פ
 יד טימ קאוושט א ןנייבסיוא ןיא ןצנוק עשהרובג ענייז ןזייוואב וצ ןבָאה ביל
 ךָאנ ןוא ,אשמ עטסרעווש יד טנאה ןייא טימ ןבייהפיוא 'רעדָא ,טנעה עליוה
 . . . ןעיירעפיטש ןוא ןצנוק עכעלנע שכלעזא

 טגעלפ ,בירעמל החנמ ןיב ,ןתושמשה ןיב עקידתבש יד ןיא ,רעמוז
 יד ןקוקאב ,ןעז ,לטעטש ןרעסיוא ריצאּפש א ףיוא ןעמענ ,רעדניק ,זדנוא רע
 -ייה טעוװו יצ ,ןסקאוועגסיוא ןיוש ןענייז ייז טייוו יו רעדלעפ-האובת עשייונ
 יד ראפ ,םינּפלא-םינּפ יוזא קידנעייטש ןוא . . . שינעטערעג עטונ א ןייז רַאי
 ןדניצנא טסלַאמאד םיא דיז ןנעלפ ,רעדלעפ ץייוו ןוא ןטשרעג ,ןרָאק עכיוה
 ץענרע ,ננאל ,גנאל ןקוק ןוא ?רעייפ ןקידנעשטשילב םענדָאמ א טימ ןניוא יד
 . . . טייוו ,טייוו

 ףיוא ןזייוונַא טפָא דיוא זדנוא רע טנעלפ ןריצאּפש עקיזַאד יד ףיוא
 סעכלעוו ,ןעמאנ םייב ןכעלטיא ןפורנַא ,דעלמילב-דלעפ ןוא ןזָארג יילרעלא
 רע טָאה טדערעג ןוא .תאלוח רענעי רעדָא רעד ראפ האופר א זיא'ס יז ןופ
 -םיינאב אזא טימ ןוא טפאשביל אזא טימ ,טייקכעלטרעצ אזא טימ ייז ןזנעוו
 ,רעסיורג רעד זיא טלָאמעד . . . דניק ריא ןופ עמאמ א טדער סע יװ ,גנורעט
 ,רעכעה ראנ ןגיוא ערעזדנוא ןיא ןסקאוועגסיוא עטאט רענעסאלשראפ ריז ןיא
 קלח ןסיורג א טָאה ןיילא רע זא ,טכאדענ זדנוא דיז טָאה סע ;רעסערג דַאנ
 זןכאמ וצ ןוא ןפאשאב וצ ןפלַאהענטימ סע טָאה ןיילא רע ;ןעמעלא םעד ןיא
 עקיבראפ-ליפ יד טימ ןוא רעצכעטיירק ,ןזָארג יילרע-לכ עקיזַאד יד טָא זסקאוו
 . . .פמיה םוצ רעלנייא עקידעבעל טימ יו ףיורא ןקוק סאוו ,דעלמילב

 ןלעקנוט-בלאה םנופ ,ךייה רעד ןופ זא ,ןעזרעד טָאה עטאט ןעוו ןוא
 ןוא ,לדנרעטש ןיילק א ,לניוא ןא טימ יוװ ,ּפַארא ןיוש טקוק ,למיה ןעיולב
 טמוק ךָאװ עיורג יד ןוא קעווא ןיוש זיא שדוק תבש רעביל רעד זא ,ןַא טנאז
 םינּפ ןטימ ,דלעפ ןטימ ןיא ןלעטשקעווא דיז רע טנעלפ . . . ןַא רעדיוו ןיוש
 טימ ,הנווכ טימ טנוואדעג רע טָאה טסלַאמאד .בירעמ ןענוואד ןוא חרזמ םוצ
 ןטוועג טינ רַאנ זיא סָאװ ,לדנונינ ןקידנעקנעב ,ןקיטעמוא אזא טימ ןוא ץראה
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 -ביל ערעדנוזאב א םיא וצ טליפרעד רימ ןבַאה טסלַאמאד .רעגנייטש ןייז יו
 ןיילא קידנסיוו טינ ,תונמחר ןימ א ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,טפאש
 . . . סָאװראפ

 86 הא 8 הא

 טאה סאו ,ענעדיי עכאווש ,עראד ,עניילק א ןעוועג ןיא עמאמ יד
 ,ועמוקעג ריא זיא סָאד .סופ ןטכער ןפיוא ןעקנוהעגוצ ןַא זייוודניק ןופ ךָאנ
 עמשטערק רעטלאק רעד ןופ ,ןלייצרעד טפָא זדנוא ראפ טנעלפ יז יו טיול
 ןראפענ זיא ןעמ .םזיטאמור ןזנַארקענ ןוא טליקראפ דךיז טָאה יז וו ,ףרָאד ןיא
 םלועבש תולוגסה לכ ןַָאטעגפײא טָאה ןעמ ,טלעוו רעד ןופ "סרעכאנז" עלא וצ
 ןעוועג טרעשאב ןיוש זיא יוזא ,אמתסמ" .,ןפלָאהעג טינרַאג רעבָא טָאה סע --
 טנעלפ ,"עקידנעקניה א ןביילבראפ קיבייא ףיוא ןיוש לָאז דיא זא ,םימשה ןמ
 לָאמ שטשרע םוצ טָאה ןעמ ןעוו ,רעבָצ ראפרעד . . . ץפיז א טימ ןזַאלסיוא יז
 טָאה ,לָאמ-סנק םֹוצ ןיירא ףרָאד ןיא ,ןתח םעד ,ןטאט םעד טכאדבעגּפַארא
 טינ וליפא טָאה ןתח רעד זא יוזא ,ןעקנוהענוצ טינרַאג טעמכ טסלַאמאד יז
 ריא תובא-תוכז ןבָאה סָאד םינּפה . . . ?סיבא וצ טקניה חלכ יד זא טקרעמאב
 תעשב ןוא עלעכיימש א טימ ןלייצרעד ןיוש יז טנעלפ סָאד . . . ןענאטשענייב
 ... עלעדיימ גנוי א יו זעלטיורראפ דיז השעמ

 ןבָאה טנעה עריא .טָאנ ייב הירב ןייא ןעוועג עמאמ יד זיא ךָאד

 ןיא תוכאלמ עלא ;טניוטעגסיוא ךיז יז טָאה ץלא וצ .טורעג טינ לָאמנייק

 ,טסרַאיװ סקעז-ףניפ א ןופ סופוצ גנאג א ריא ייב .טנאקעג יז טָאה טלעוו רעד

 טאה ,טפראדעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא .גנורּפש-זצאק א יוװ רעמ טינ ןעוועג זיא

 ןדייר זוא .הררש ןטסערג םוצ ,קינלאשטאנ ןטסכעה םוצ ןראּפשנָא טנַאקעג יז

 -סייוו ,שיניארקוא-שייוג יו ,תונושל עשייונ עלא ףיוא טעמכ טנַאקעג יז טָאה

 טדער סָאד זא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג רעווש זיא'ס זא יוזא ,שיליוּפ ןוא שיסור

 ריא וצ ןעמוק טנעלפ ,קינבושי א ,ןכש ןייא טינ עקאט ןוא .דניק שידיי א

 יד ןיא ןייז לדתשמ ריז םיא ראפ ןייג לָאז יז ןטעב ןוא ןיירא ףרַאד ןיא

 קאשטאנ יקסמעז" םוצ ,"אנישראטס" םוצ ,"טסָאלַאװ" ןופ רעטצנעפ עכיוק

 ?פוטמ א ,ןדיי א ףיוא הריזנ א ןעײרשוצּפָא "רעביירש" םוצ רָאנ רעדָא ,"קינ

 .רעדניק טימ

 םטד טימ טייקשהירב עסיורג ריא ןזיוואב דיוא עקאט טָאה יז ןוא

 יז טגעלפ ייברעד .רעדניק ףלעוצ ןטאט םעד טכארבעג טָאה יז סָאװ

 בקעי ןופ ץנוק ערעסערג א דָאנ ןזיוואב טָאה יז זא ,ןגָאז ןֹוא ןעלציוו ךיז

 רעבייוו ריפ ןופ רעדניק ףפלעווצ טאהעג טָאה ה"ע וניבא בקעי םירָאװ : וניבא

 זיז ,רעדניק ףלעווצ טאהעג טָאה ,רָאי עננאל וצ ןייז םיא לָאז ,עטאט רעד ןוא

 טאנ טאה ייז ןופ טפלעה א טקנוּפ םנה . . . בייוו ןייא ןופ ,רעטכעט ןוא

 ,דלוש ריא ןעוועג טינ ןיוש זיא סָאד רַאנ ,ךיז וצ ןעמונעג קירוצ אוה דורב
 יקירוצ טָאה רע ןוא ןבענעג טָאה ע"שבר רעד ,"חקל 'הו זתנ 'ה" םירצוװ
 רעד ףיוא ןעוועג םחרמ דךיז ןיילא טָאנ עקאט טָאה סָאד םינּפה . . . ןעמונענ

 ועשטומ ליפיוזא ןפראד טינ ךיז לָאז יז זא ,ןעלעמאמ רעכאווש רעמערַא

 רע טָאה רשפא דיוא ןוא . . . רעדניק ערטסאילאכ אזא טימ ערה זיע ןייק
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 -סירוצ טָאה רע סאו יד וצ ייס רָאנעג ןוא דסח ןָאט טלַאוװעג 'זיוא םעד טימ
 רעד ייב ןזאלעגרעביא טָאה רע סָאװ עקידעבעל יד וצ ייס ןוא ,הרזח ןעמונעג
 . . 3 סייוו רעוו . . . ןעמאמ

 .טעװערַאהעג רעווש רעייז רעבענ עקאט טָאה עלעמאמ ןיילק ןוא
 -עג ןוא ,ןפַאלשעג ראנ זיא ןיילא טָאנ ןעו ,עטשרע יד יז טנעלפ ןייטשפיוא
 לּפמעל-רעכיור ןיילק א ןופ ןייש ןראפ ןוא טכענ יד ןיא טעּפש זיב ףיוא ןסעז
 ףיוא סעטאל "עיינ" טניילעג ,טנווייל ןשיפרַאד ןבָארנ ןופ דעלדמעה טיינעג
 "וא בור יּפ לע ןענייז סאו ,דעלמישובלמ ענעגָארטעגּפָא ,עשרעדניק עטלא יד

 עטלא טעוװועריצראפ ;ןרעגניא םוצ דניק ןרעטלע םנופ השוריב ןעגנאנענרעב
 עטוג עקילַאמא עריא סָאװ ,לָאו ?סיב םעד ןופ עיינ טקירטשעג ןוא ןקאז
 טייצ וצ טייצ ןופ ריא ןגעלפ ףרָאד ןופ ,"סעקשימוק" יד ,סעייונ יד ,טניירפ

 א ןכערּפשּפַא" יו ,תולונס ןוא תואופר עריא ראפ גנוניולאב םלא ןעגנערב
 "עיליז" עסיוועג א ןבענ ראפ רעדַא ,"טפול עטוג א ןַאטּפָא" ,"ניוא-טונ
 יד ןטלאהפיוא ןראפ ;קיטייוכיוב ראפ ,קיטייוו-ןזַאצ רַאפ (זַארנ-רעסאוו)
 רַאג ייז ןופ לָאז'מ ,ןטייהקנארק םינימ עכלעזא ערעדנא ןוא "רעטומ-ביוה"
 זיא עמאמ יד ןוא . . . לובג ןשידיי םוש ןייק ןיא ןסיוו טינ ןוא ןרעה טינ
 "ןשינעכערּפשּפא" עריא םירָאו .?עשרָאטקָאד א םידאמ" א ןעוועג עקאט
 ריא ןוא ןעמאמ ריא ןופ טנשריעג טָאה יז סאו ,"ןשינעדערראפ" ריא ןוא
 ייז .הביבס רעצנאג רעד ןיא םש א טאהעג ןכבַאה ,ןעבַאב ריא ןופ עמאמ
 רעד זא ,זגָאז יז טנעלפ ,שרעדנא טינ .םיריידנוװ שממ ןָאטענפיױא ןבַאה
 . . . טייז רעד ייב ריא טייטש לאפר דאלמ

 ,ןטנווַא עטעּפש יד ןיא ןוא ,סנענינאב עירפ ,עליטש עקיזַאד יד טָא ןיא
 יז טָאה טלָאמעד .הכולמ ריא ןיא ןיגינעק א יװ טליפרעד טשרע דיז יז טָאה
 םעד ןיא ןעו ,נָאט ןצנאג א םירָאו .טנעה עריא טריפענרעדנאנאפ טשרע
 טשיורעג טָאה" ,דלד לע דלד ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,עלעביטש ןקניניילק
 -עגנָא םיא טָאה יז יוװ ,רדח סנטאט םעד -- ?ןויטבמס רעד יו טכַאקעג ןוא
 יז .לנייטש ןיא לניופ רענעגנאפעג א יו טליפעג רעבענ ריז יז טָאה ,זפור
 ןופ זא ,עייַאד רערעטצניפ ריא ףיוא ןנַאלקאב ריז לָאמנייא טינ עקאט טנעלפ
 ,"ּפַאק רעד ריא ריז טלאּפש" רעדניק עדמערפ ןוא ענענייא יד ןופ למוט םעד
 סע טעװ יז" ,"עלוד א יו םורא טייג יז" ,"ןפיילש יד ןיא ריא טקאה" סע
 זיא'ס יו רָאנ יז ןָאק םיסינ טימ יו רָאנ סעּפע" ,"ןנַארטרעבירא טינ רָאג
 . . ."סינּפורק ןרעטיש ןטימ לפטראק לּפעט סָאד ןכַאקּפָא

 -סיוא עקאט טָאה ,עלהריד ענעגנודענּפָא ,עדמערפ עקיזָאד סָאד טָא ןוא
 ,לביקס א טימ רעמיצ ןייא ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,לגייטש עתמא ןא יו טקוקעג
 ןענאטשעג ןיא ָאד .?ביטש םניא גנאגניירא רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא'ס גוו
 יד ,עטעּפַאל-טיורב יד ; םירישכמ ענייז עלא טימ ןוויוא-קאב רעסיורנ רעד
 ףיוא עלעמַאּפ יד ,ערעשטאק ענרעצליה ןוא ענרעזייא יד ,עטעּפַאל-הלח
 -רעּפאלק עקיטיונ עכלעזא ךַאנ ןוא ,שא ןטימ ןליוק עכייה יד ןראשסיורא
 א טנאוו רעד ףיוא ןעגנאהעג זיא ןוויוא םייב לקַייװ ןטייווצ ןוא  .נייצעגנ

 יד ראפ עטייווצ יד ןוא םילכ עקיכלימ יד ראפ ענייא ,עצילַאּפ עקידנרַאגײיװצ
 ,"עוועראּפ" ןפורנַא טפראדעג רעכיג ייז ןעמ טלָאװ ןיד ןטיול םגה .עקישיילפ
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 -ּפִא קראטש רעייז ייז עמאמ יד טָאה ךָאד . . . קישיילפ טינ ןוא קיכלימ טינ
 רעקיזָאד רעד רעטנוא ןוא . . . ןשימפיונוצ טינ חלילח ריז ןלָאז ייז זא טיהעג
 -נירט םוצ רעסאוו רעמע רעד ?קנעב א ףיוא ןענאטשעג קידנעטש זיא עצילַאּפ
 .... עצינױמַאּפ יד --- םיא ןופ טקורעגּפָא טייוו טינ ןוא ,זעק

 ראפ טנידעג טָאה ,ןפורנַא סע טנעלפ ןעמ יו ,"בוטש" עליזַאד יד טָא
 א ןענאטשעג זיא'ס ווו ,רדח סנטאט םעד ןעוועג זיא ַאד ; ןקעווצ עכעלטע
 סע עכלעוו ףיוא קנעב ענרעצליה ,עננאל טימ טלגנירעגמורא שיט רעסיורג
 ךיוא זיא ָאד .תורמג עננאל יד ראפ םידימלת ףלעווצ-ןעצ יד ןציז זנעלפ
 א ןיא ןרעו טלדנאווראפ סע טנעלפ טכאנייב סָאװ ,רעמיצ-סע סָאד ןעוועג
 זיא סָאװ ,'קנאבפאלש" א ןענאטשעג זיא טייז ןייא ןופ ּוװ ,רעמיצפַאלש
 םוצ קנאב עטושּפ א ןעוועג סע זיא גָאטייב .יורטש טימ טּפַאטשעגנַא ןעוועג
 סע ןעמ טנעלפ ,ןייג ןפַאלש טפראדעג טָאה ןעמ ןעוו ,טכאנייב רעבא ,ןציז
 ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ דלאב ,ףושיכ א ךרוד יוװ ,סע זיא ,ןקוררעדנאנאפ
 יירד-ייוצ א ןפַאלש טנעקעג ןבָאה סע ;וװ ,טעב ןקידתובחר ,ןטיירב ןימ אזא
 טעב סעמאמ רעד ןענאטשעג ןיא טייז רעטייווצ רעד ןופ . . . ןעמאזוצ רעדניק
 סָאװ ,ךעלעשיק ןוא סנשיק ,סענערעּפ טימ גראב ןטמערוטעגפיוא ןכיוה א טימ
 ךיוא ןעמ טנעלפ םעד ץוח א .עילעטס רעד זיב טכיירנרעד טינ ריש זבַאה
 . . . רענעלעג ןטירד א ראפ קנעב-רדח עננאל יד ןצונסיוא

 -ניא ןופ ןקיטש ַאד ריז ןנעלפ סָאװ ,םידימלת קילדנעצ םעד ץוח א

 -ניק ענעגייא סקעז-ףניפ א ןעוועג דָאנ ןענייז ,טנװַא ןיא טעּפש זיב ירפרעד

 א טימ דניק-גיוז א ןגעלעג ךָאנ זיא בור יּפ לע ,ערעסערג זוא ערענעלק ,רעד
 ןפראווראפ קירטש ףיוא ןעגנאהעג זיא סאו ,עלעניוו םניא ?מינּפ ןסאלב
 זיא יירשעג רעד ,למוט רעד .ןקלאב ןרעביא "עקשטוילק" רענרעזייא זא טימ

 יד ןשימפיונוצ ךיז ןנעלפ לָאמטפָא .סיורנ רעייז ןעוועג עקאט ןיא בוטש

 סָאװ ,רעדניק עקירעגנוה ענעגייא יד ןופ ןייוועג זןטימ םידימלת יד ןופ תולוק

 -לכ" ןופ ןיירא רדח ןיא ןעגנערב "רעדניק עכייר" יד יו טקוקענוצ דיז זבַאה

 לקיטש א טימ טיורב טלטייבעג שירפ רעד ,רעטוּפ טימ ?גייב א רעד : "בוט

 םעד שזא טָאה סָאװ .,עצינשזערּפ עקאמשענ א רָאג רעד ןוא גנירעה-ץלאמש

 טָאה ,שיט םייב םידימלת יד טימ קידנציז ,עטאט רעד . . . טּפאכראפ םעטָא

 -אד םיא זיא ץראה ןייז .רעדניק עקירעגנוה ענייז זופ זייווענ סאד ןעמונראפ

 שינרעטיב ןייז זסיגסיוא רע טנעלפ .רעקיטש ףיוא ןרָאװעגנ ןסירעצ טסלָאמ
 רעווש ןעוועג דעבענ זיא ייז סָאװ ,"ּפעק עבַארג" יד טימ םידימלת ענייז ףיוא
 סָאװ ןוא "דול ירגת" איגוס רעד ןופ אירטו אלקש עצנאנ יד ןייטשראפ וצ
 ."רבלמ תותש" א זיב "ונלמ תותש" א ןשיוװצ דיישרעטנוא רעסיורג רעד זיא
 א טימ ןוא ןוויוא ןעמעראוו םייב ןסעזעג השעמ תעשב זיא סָאװ עמאמ יד

 -יצענ רעדַא ,לפַאטראק טליישעג טנעה יד טימ ןוא ?ניוו סָאד טגיוועג סופ

 טגעלפ רעמ רָאנ ןוא ,סעכ סנטאט ןראפ ןקערשרעד ךיז טנעלפ ,קַאז א טעווער

 .דרלאב יז טנעלפ ,רניק םענעגַאלשעג ןרמערפ ןפיוא תונמחר א ןּפאכמורא יז

 עכלעזא סעּפע טימ ןטאט ןטימ ןפראוורעביא ןעמענ ריז ,סיורא ?קניוו ריא ןוּכ
 -עהוצנַא ערעייז ןענאטשראפ ןיוש ןבָאה עלא רימ סָאוװ ,ךעלטרעוו עשייוג

 רע זא ,זיבר םוצ ןעגנונרַאװ ,ןלאנגיס עכלעזא ןעוועג ןענייז סָאד ;ןשינער
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 ןאק'ס םיראוו ,דניק שיטאבעלאב א ןנַאלש טינ רָאט ןעמ זא ,ןעקנעדעג לָאז
 . .. .. תבש ףיוא דומיל רכש ?בור םוצ ןייגסיזא דָאנ

 טָאה יז זא ,הירב עכעלרעדנווו אזא ןעוועג זיא סָאװ ,עמאמ יד ןוא
 ,קינּפורק ןקאמשעג א ,טייצלַאמ א ןלעטשפיונוצ טנעקעג טינרָאג ןופ טעמכ
 הלילח ןלָאז רעדניק עריא זא טימאב ךיוא ךיז יז טָאה יזזא ,שטשרָאב ןטעפ א
 -אב עריא ןופ ףליה רעד טימ שכיירנרעד יז טָאה סָאד ןוא .טעקאנ ןייג טינ
 עננאל עריא טימ ןוא ,רעטצניפ קָאטש ןעוועג דָאנ זיא ןסיורדניא ןעוו ,סנעניג
 םנופ ןייש ןכאווש םייב ןציז יז טנעלפ ,טכענ עקידרעטניוו עטעּפש יד ןיא ןהעש
 עכאווש עריא זיב ,?דָאנ רעד טימ "ןעבָאשטש" ןוא ,לּפמעל-רעכיור ןקניניילק
 םאזננאל טגעלפ ּפָאק רעדימ רעד ,ןסילשפיונוצ דיז ןיילא ריז ןופ ןנעלפ ןגיוא
 ?ךָאנ יד ןוא ,טסורב רענעלאפעגנייא רעראד ריא ףיוא ןעקניזּפָארא ןעמענ
 ... טנעה עריא ןופ ןשטילנסיורא ךיז טנעלפ

 תושעלצ רעדנוװ סעצמאמ רעד

 רָאג ןעוועג יז זיא םעד ֹוצ .זדנענ ןצעז עמאמ יד טגנעלפ רעטניוו
 טָאה ,לזדנעג א טנאה ןיא ןעמונענניירא טָאה יז רַאנ יוװ .הירב רעדנוזאב א
 עקיזַאד סָאד טעוו יצ ןוא ,טגעוו סע ?פיוו ןגָאז דעלטקניּפ ןוא יונעג טנעקענ יז
 ןטימ ,סיארַאי ,ןייא-רָאי ."בייל ןפיוא ןעמענוצפיוא" ןייז תלוכיב לזדנעג
 יד ייב ןלעוװש יד ןקאהּפא ןעמענ יז טנעלפ ,יינש םנופ ?אפסיורא ןטשרע
 זא ,טלענ סאד ןניילסיוא ןלעװ לָאז סָאװ ,ףתוש א ןנירק וצ םינכש "עכייר"
 ןפיוקוצנייא ,עלעקסול ,ףרָאד ןשימייה ריא ןיא ןרָאפ רעכיג סָאװ ןענַאק לָאז יז
 ןריפראפ ייז ןוא ןיירא טָאטש ןיא ייז ןעגנערב ןוא זדנעג יד םירעיוּפ יד ייב
 תופתוש ןיא ןבענניירא טנעלפ ןיילא יז ןוא . . .?אטש ןיא ףתוש ןכייר םוצ
 ןוא ןכע ייז ןבעג ,זדנעג יד םורא ןייגמורא ןופ עצארּפ ןוא ימ ערעווש ריא
 ךעלזדנעג יד ןוא ןפלַאהענ טָאה טָאג זא ,ראפרעד ןוא ,טייצ ןיא ןעקנירט
 ןיא קלח א ןגירק יז טנעלפ ,חויר ןעוועג זיא סע ןוא ןּפָאטש טזַאלעג ריז זבַאה
 ןעוועג ריא ייב זיא סָאד סָאװ ,ןרעדעפ יד ןיא קלח א ךיוא ןוא סטנידראפ םעד
 עקידלזמ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,הכונח-ברע .קסע ןצנאג םעד ןופ רקיע רעד
 טסלַאמאד ,גראווניילק ,זדנוא ראפ זיא ,זדנענ עטעפ ,עטונ יד ןעליוק זופ טייצ
 -אוו עקידנעטש יד" ,רימ ןבַאה טסלאמאד ;בוטרסוי רעסיורג רַאג א ןעוועג
 : טפעשעג םנופ קלח רעזדנוא ןעמוקאב ךיוא ,זדנעג יד ייב "רעגערט-רעס
 ,ןפייפ םוצ עלעגרעג א רעוו ןוא ?סיפ א רעוו ,לּפעק א רעוו ,עלענילפ א רעוו
 עטלייצעגוצ רַאּפ א ןגָארקעגוצ דָאנ םעד וצ טָאה ןעמ זא ךָאנ טדער רעוו זוא
 רעסיורג רעזדנוא וצ טסלַאמאד זיא ,ןדע-זנ םעט ןעוועג זענייז סאו ,זווירג
 ....עוװעג טינ ןכיילג ןייק רָאנ ןיוש החמש

 ןופ טייצ יד טאהעג ביל קראטש רעייז רימ ןבָאה ץלא ןופ רעמ רעבָא
 -עננייא ךיז טָאה "ןויטבמס" רעד .טנװַא ןיא טעּפש .ןרעדעפ יד ןקילפ
 סענרעטמאל ענעריּפאּפ ןוא ענעכעלב יד טימ םידימלת סנטאט םעד ,טליטש
 נַאט ןצנאג א זיא סָאװ ,עטאט רעד .םייהא קעווא ןיוש ןענייז טנעה יד ןיא
 ,עקשטאט רעד וצ יו טדימשענוצ ןזעוועג טנווַא ןיא טעּפש זיב ןנראמירפ ןופ
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 רעד ראפ ארמנ טאלב יד ןענרעל שרדמ-תיב ןיא קעווא זיא ,רדח-שיט םוצ
 ענייז טימ ?סיבא ןסעומש ןוא ןעגנערבראפ ןענרעל ןכַאנ ןוא ס"ש הרבח
 ןנעו תושעמ ריז ןלייצרעד ןיא רעדָא ,םינינע עכעלטלעוו ןיא טניירפ עטוג
 טנעלפ טסלַאמאד -- םימכח ידימלת לש ןילוח תחיש םתס יצ ,רודה ילודג
 ןטּפַאטשעגנַא ןסיורג םעד טעב ריא רעטנוא ןופ ןעמענסיורא דלאב עמאמ יד
 ףיוא ,סיוש ןיא עטעשער רעסיורג א טימ ןצעזקעווא ךיז ,ןרעדעפ טימ קאז
 ךיז השעמ תעשב ידכ ,"עקנאשזיל" יד -- לטרע ןטבילאב ןקידנעטש ריא
 ךינ:דיג ןעמענ הוודח סיורג טימ ןוא ,סיפ עשיטאמור עריא ןעמעראוופיוא
 טלדנאווראפ ןרעדעפ עקיזַאד יד טָא ןנעלפ רעטעּפש .ןרעדעפ עסייוו יד זקילַּפ
 -עצרימ זא ,סענערעּפ ןיא ןוא סנשיק עסיורג ןיא ,ךעלעשיק עניילק ןיא ןרעוו
 יד ןיא ןענרעל ןרַאפ ןפראד ןלעװ ,ןרעוו רעטלע ןלעוו רעדניק יד ןעוו םעש
 ןיא ייז ןבעגוצטימ סָאװ ןבָאה יז טעװ ,זבַאה הנותח םעדכַאנ ןוא תובישי
 . . . ןיירא געוו

 ןא רַאנ ןעמוקאב סרעזדנוא עלעביטש עניילק סָאד טָאה טסלַאמאד
 יד סָאװ ,ליד רעצראווש עטָאלב טימ ,רעסאנ קידנעטש רעד ; םינּפ רעדנא
 טקעדאב טציא ןזיא ,ךעלעויטש ערעייז טימ ןגָארטנָא ןנעלפ רעדניק
 -ּפַא סנפיויה עצנאנ טימ ,ךעלעכוּפ עקניסייוו ,עקניניילק ןופ יינש טימ ןראוועג
 -םיוא : ךעלעכליּפש יילרעלא ןכאמ ןנעלפ רימ סָאװ ןופ ,ךעלענעּפ עטקילפענ
 רעייפ םייב ייז ןדניצ ,רעלדוד-זנמ ןטכעלפסיוא ,ךעלצנערק םעדָאפ א טימ !עיצ
 ,ןּפאכנא רינ ךיז ןנעלפ ךעלענעּפ ענעדנוצעגנַא יד .לּפמעל ןקניניילק םנופ
 סאו ,חיר ןקאמשעג אזא ריז ןופ ןבענסיורא ןוא עילאמס א ,רעקאלפ א ןבעג
 . . . סנטַארבעג א סעּפע ןָא טנַאמרעד זדנוא טָאה

 יד ןקייפ ןטימ ןפלאהענסיורא ןרעג רעייז ריא ןבַאה ,רעדניק ,רימ

 זדנוא טָאה יז סאוו ,תוריכש עקיּפָאק רעטנידראפ רעד בילוצ יוזא טינ .ןרעדעפ
 יז טַָאה ,טלַאצאב זדנוא טָאה יז רעדייא לייוו ,ןמוזמ טלַאצעג טינ לאמנייל
 םייב סָאװ רקיע רעד רָאנ . . . האוולה א זדנוא ייב טכאמעג סנטייצאב ןיוש
 ,רעלהשעמ-רעדגווו ענייש עכלעזא טלייצרעד זדנוא יז טָאה זרעדעפ יד /קילפ
 עמאמ יד זוא .ןייוו ןקאמשענ ןרעייט טימ יוװ ןעקנירטנַא זדנוא ןנעלפ סָאװ
 א ןלייצרעד וצ חוכ ןשילרעטסיוא אזא סעּפע ךיז ןיא טנַאמראפ עקאט טאה

 טינ .ןניוא יד ראפ קידעבעל ןענאטשעג ןיא עלהשעמ עכעלטיא .השעמ

 -נאמ רעזדנוא ןופ ?נילפ יד ףיוא ןנַארטקעװא שממ זדנוא יז טנעלפ לָאמנייא
 ךיז טָאה סע ןענאוו ןופ ,ןטלעוו ענייש ,עכעלקילנ ,עטייוו ץענרע וצ עיזאט
 . . . סירוצ ןעמוק וצ טסולנעג טינ רָאנ זדנוא

 עריא זופ זדנוא האפ ןלייצרעד וצ טאהענ ביל יז טָאה סרעדנוזאב ראג
 ריז טָאה יז נו ,ןרָאװענ ןרָאבעג זיא יז ווו ,ףרָאד ןיא ןרָאי-רעדניק עכעלקילנ
 וצנאט וצ ןבָאה ביל טגעלפ יז יוװ ,ןליּפש ריז טנעלפ יז יו ;טעװעדַאהעגפיוא
 ןגעלעג זיא סָאװ ,עקנַאל רענירג רעד ףיוא ,דעלעסקיש יד ,סעטרבח עריא טימ
 יז וו ,ןטאט ןטימ טאהענ הנותח טָאה יז יו :;עמשטערק רעפיורנ רעד ייב
 ןיילא ןוא ,טקאּפ א טימ "ףיוה" א שטיוועשזדאר ץירּפ םייב ןעגנודעגּפצ טאה
 ךס א טימ ,"סעיַאקַאּפ" רס א טימ בוטש א ןיא טבעלעג ,עטצירּפ א ןראוועגנ
 ,ןרעייש ןוא ןלאטש ,סרעלכייּפש ןענאטשענ ןענייז ףיוה ןסיורג םניא ,ןרעמיצ
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 טָאה ?יומ א רָאנ סָאװ זופ ,סטוג סָאדילא טימ ןעוועג טְליפעגנָא ןענייז סָאװ
 ףַאש ,תומהב ןוא דרעפ טגַאמראפ רָאנ יז טָאה םעד ץוח .ןדיירסיורא טנַאקעג
 טשימעגניירא דיז טָאה םיצולּפ רָאנ .ןטסניד ןוא סעקבַאראּפ טימ ,רעדניר זוא
 ןעמונעג ןוא ןעמוקעג זיא יײצילַאּפ עטכעלש סרעסייק םעד : ןטש רעזייב א
 -ץנ ייז ןבָאה העש קיצנאווצ-ןוא-ריפ ןופ ךשמ ןיא זא יוזא ,זנַאי ןוא ןביירט
 רעדמערפ א זעוועג ָאד זיא עטאט רעד ןכב רשאב ,ףרָאד סָאד ןזָאלראפ טפראד
 -צנעפ עכיוה" יד ןיא ןפַאלעג זיא יז .ןעניפעג טרָאטענ טינ ָאד דיז טָאה ןוא
 ריא ןופ ןעמענּפָארא לָאז ןעמ םימחר ןטעב ,חלג ןשיסור םוצ ,זץירּפ םוצ ,"רעט
 ,ןַא טסלַאמאד ןופ . . . ןפלַאהעג טינרָאג רעבָא טָאה סע -- הריזג ערעווש יד
 זבאה ,ןעוועג זיא רענייטש ריא יוװ ,ץכערק א טימ ןקידנעראפ עמאמ יד טנעלפ
 ' . .. . תורצ סבויא ןביוהעננַא דיז

 ,לינוואװ-דמל א ןופ השעמ א טלייצרעד עמאמ טָאה טנווָא ןטייווצ א
 רעשייונ א יו טלעטשראפ ףרַאד ןיא ןעמוקעג ,רעטניוו א ,לָאמנייא זיא סָאװ
 ןטיור א טימ טלטראגענמורא ,לצלעּפ ןשרעיוּפ ןטלא ןא ןיא ןָאטעגנָא ,רעלטעב
 ,עסיז עכלעזא סעּפע ןעננוזענוצ ןוא טליּפשעג ;טנאה ןיא עריל א טימ ,לטראג
 זא יוזא ,םירביא עלא רעביא ןעננאנעצ ךיז ןענייז סָאו ,םינונינ עקיצראה
 .טצנאטענטימ ןוא ןעגנוזעגטימ ןבָאה עמשטערק ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ עלא
 ד5אכ טָאה ,קידצ רעסיורג א ןעוועג דיוא ןיילא זיא סָאוװ ,הימרי 'ר ,עדייז רעד
 א רַאנ ,רעלטעב רעכעלנייוועג ןייק טינ רָאנ זיא סָאד זא םיא ןיא טנעקרעד
 סָאװ ,סעקינווַאװ-דמל יד ,םיקידצ קיסיירד-ןוא-סקעז ענעי ןופ רענייא ,רתסנ
 רעטלעטשראפ רעד רָאנ יוװ ןוא . . . טלעוו יד ףיוא דיז טלאה תוכז רעייז ןיא
 רע רעוו ןסיוטשעגנַא ןיוש ךיז טָאה עדייז רעד זא ,טריּפשרעד טָאה רעלטעב
 ןורַאמ ףיוא ןוא .ןרָאװעג םלענ גנולצולּפ טכאנ רעד ןטימ ןיא רע זיא ,זיא
 ןבַאה ,ץלַאה ךַאנ דלאוו ןיא ןרָאפעג ןענייז ףרָאד ןופ םייוג יד ןעוו ,זענינאב
 .טגניז רעדנאנאטימ ץלא טימ דלאוו רעצנאג רעד יו טרעהרעד גנולצולּפ ייז
 טלקַאש ,רעלטעב רעבלעז רעד טייטש םיוב א ןבעל טשרע -- קוק א ןעוט ייז
 ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,ןונינ ןסיז אזא טימ טגניז ןוא טנוואד ,טנוואד ןוא דיז
 ייז ןבָאה .המיא ןא ןלאפאב ייז זיא .טרעהעג טינ ןכלעזא ךָאנ ןבעל רעייז
 ןפיולוצ ןעמוקעג םעטָא ןא ןָא ןוא ,סנטילש יד טימ דרעפ יד טזַאלעגרעביא
 .דלאוו ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ ןלייצרעד עינשזוק ןיא ןדייז םוצ

 : השעמ א ךָאנ טימ ןדנובראפ זיא השעמ יד ןוא

 זיא ןעמאמ רעד ייב .ןעוװעג סָאד זיא טכאנייב רעטניוו ,לָאמנייא
 טאטש ןיא ןעוװועג טקנוּפ זיא עטאט רעד .דניק א ןרָאװעג קנארק גנולצולּפ
 סָאװ עכורעוואז עקידארומ א טעוװעשובעג טָאה ןסיורד זיא ,דיראי א ףיוא
 טאה דניק סָאד זוא --- רעטצנעפ יד ןופ ןדָאל ןכַארבעג ,רעכעד ןסירעג טָאה
 יז טָאה .תולוק ענעמונאב טימ ןעירשעג ןוא רעייפ ןשילעה א ןיא טנערבעג
 זוא טנאה ןיא ןקעטש א ןעמונעג ,ץלעּפ-פָאש ןעמעראוו א ןיא ןָאטעגנָא דיז
 םורא ןעוועג זיא סָאוװ ,ףרַאד ןיא ןעבָאב רעד וצ ןיירא געוו ןיא טזָאלענ דיז
 .דניק ןראפ האופד 'א ןנירק וצ ,"ףיוה" ריא ןופ געוו טסרציוװ רַאּפ א
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 'עזענ טינ טאה ןעמ זא יוזא ,רעטצניפ קַאטש ןעוועג זיא ןסיורדניא
 -ראפ א יו טמורבעג ןוא טעיַאוװעג טָאה טניוו רעד .געטש ןייק ןוא געוו ןייק
 ןפיט םניא טעישזדַארבעג ןוא ,ןעננאגעג ןוא ןעננאגעג זיא יז ,היח עטעדנגוו
 נעוו םעד ןעניפעג טנַאקעג טינ ןפוא-םושב ןוא טעשזדנַאלבראפ טָאה יז ,יינש
 .תוחוכ יד ןיינסיוא ןעמונעג ןיוש ריא ןבָאה ַאד ןוא .קירוצ טינ ןוא ןיהא טינ
 טאה יז .ןלאפאב ריא ןענייז ןטסגנא .ןגָאלשאב יז טָאה סייווש רעטלאק א
 זא ,ןקעדוצ יז טעװ יינש רעד ןוא ןָאט ?אפ א יז טעװ טָא-טָא זא ,טליפרעד
 -עננא יז טָאה .ןעמוקעגניהא זיא ןייבעגנ ריא וו ןסיוו טינ וליפא טעוװ ןעמ
 ףיוא זעמעראברעד ריז לָאז רע ,טָאג וצ ןייז ?לּפתמ ,ןצראה ןיא ,?יטש זביוה
 ןייק זביילב טינ הלילח ןלָאז ייז זא ,רעלהפוע עניילק ןופ ןעמאמ רעגנוי א
 . ..ןעמאמפיטש רעטכעלש א ייב ןעוועדָאה דיז ןפראד רָאנ ןוא םימותי

 טליפרעד גנולצולּפ יז טָאה ,ןעוועגנ ללּפתמ יוזא טָאה יז רָאנ יוװ זיא
 -מעראוו עביל א זא ,טנאה רעכייוו אזא טימ ןעמונעגנַא ריא טָאה רעצימע יו
 רעביא טריפעג יז טָאה טנאה יד .םירבא עלא רעביא ןעגנאנעצ ךיז זיא טייק
 רַאנ טלַאװ יז יווװ ,ךיג יוזא טכייל יוזא ,יינש גרעב עטעברוהעגנַא עכיוה יד
 ךיילג ןריפ וצ טכארבעג יז טָאה "טנאה יד" זיב ,ןטפול רעד זיא טבעוושעג
 -רעד יז טָאה ,דניק ןקנארק םוצ ןפַאלענוצ זיא יז ןעוו ןוא .בוטש םוצ קירוצ
 טליּפש ןוא ךעלעגייא עקיטכיל יד טימ טלכיימש ,עלעטעב ןיא טגיל סע יוװ ןעז
 . . . רעלעטנעה יד טימ דיז

 : ןיילא ןטאט םעד ןנעוו עקאט השעמ א ךָאנ זיא טָא ןוא

 טָאה רע זא ןטאט םעד טרסמעג טָאה ,רוסמ א ,שטנעמ רעטכעלש א
 -ענוצ םיא לָאז ןעמ ןטלאהענ ןיוש טָאה סע .וויזירּפ םוצ טלעטשעג טינ דיז
 ןטלאק םוצ שזא ,טייווטייוו ץענרע ןקישקעווא םיא ןוא טאדלאס א ראפ זעמ
 זפאלעג ,הכרבל ונורכז ,עדייז רעד זיא . , , רעטניוו קיבייא זיא'ס וחו ,ריביפ
 טשטנעבענ רע טָאה .קצַאק ןייק קידצ ןקילייה םוצ ,רָאי עגנאל וצ ,ןטאט ןטימ
 ,טעוועשטניווענוצ םיא ןוא "רעריפ" םערעּפוק א ןבעגעג םיא ןוא ןטאט םעד
 .געוו ןטכער זיא "ןריפ" םיא לָאז טָאנ זא

 ןבָאה ,עווטסלשאטאנ רעד ראפ טלעטשעג ריז טָאה עטאט רעד יוװ זיא
 רעסייק רעשיסור רעד זא ,טגאזעג ןוא רעטכעלעג א טימ ןסַאשעגסיוא עלא ייז

 ברַאה א טגַארט סָאװ טאדלאס זייק טינ ףראד ,ןייז םימי ךיראמ ֿפָאז רערעייז

 יד זכאמ סָאד זא ,טניימעג עטאט רעד טָאה תחליחתכל . . . סעציילּפ יד ףיוא

 ןבָאה ייז ןעוו רעבָא טשרע .ןדיי א ןופ קזוח ,סעקינווַאנישט עכיוה יד ,םייונ
 ןיוש רע טָאה ,דניק ןוא בייוו םוצ םייהא ןייג ןוא ןַאטנַא ךיז ןסייהעג םיא
 . . . וענאטשעגייב ָאד םיא זיא הכרב סניבר ןקילייה םעד זא ,ןענאטשראפ

 םעד ןיא זביולנ ןביוהעגנָא ןיוש ךיוא ןיילא עטאט רעד טאה ןָא טסלַאמאד ןופ

 . . . סידצ ןקילייה

 רינג יוזא דיז טאה זרעדעפ-קאז רעסיורג סעמאמ רעד יוװ טקנוּפ ןוא
 עסיז ,עקיצראה עריא טּפעשעגסיױא טינ ריז ןבָאה דיוא יוזא ,טּפעשעגסיױא טינ
 לאמנייא טינ ןעמ טאה תושעמ עקיזַאד יד טָא קנאד א עקאט ןוא .תושעמ
 טרעהעג טינ דיוא ןיוש ןעמ טָאה טסלַאמאד . . . ןסעגראפ רעגנוה םעד ןַא
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 סאוו ,זוויוא-קאב ןרעטנוא ?ירנ םעד ןופ ןצלירג עקינַאטַאנַאמ עקידנעטש סָאד
 -אד ;.בייל ןרעביא לגנעז ןּפמעט א טימ יװ ןנעז וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה

 ,רעכייוו ,רעסייוו א ןיא ,טלעוו רעדנא ןא ןיא רַאג ןעוועג רימ ןענייז טסלַאמ
 טלעוו רעד ןיא ,תושעמ סעמאמ רעד ןופ טלעוו רעד ןיא -- טלעוו רעמעראוו
 . . . תומולח עקיכוּפ ,עסייוו זופ

 עמאמ יד טָאה ,?טלעוו רענענייא ריא ןופ תושעמ עשימייה יד ץוח א
 ,"רשיח וק" ןופ ,"תואלפנ ירוּפיס" ןופ סהשעמ ערעדנא ךס א ךָאנ טלייצרעד
 ערעדנא ןופ ןוא "יבצ תלחנ" ,"הניארו הניאצ" ריא ןופ ,"שמוח-שטייט" ןופ
 טאה יז ןוא ,עטנדמל עסיורג רָאנ א ןעוועג זיא יז עכלעוו ןיא ,םירפס עקילייה
 טינ ןוא .ןעוועג יהיחמ זדנוא ןוא ךיז ןוא לאווק א ןופ יוװ ייז ןופ טּפעשענ
 דיוא ןיא עלעמאמ עקניניילק סָאד זא ,טכאדעג עקאט זדנוא דיז טָאה לָאמנייא
 . ...רעטסעווש א סרעזדנוא ,דניק א

 תבש ןדעי ."עקרענַאז" עטשרע יד ןעוועג יז זיא ל?וש-רעבייוו רעד ןיא
 ,רעבייו םלוע ןא שיט ריא םורא ןביילקמורא ןיוש ךיז ןנעלפ בוט-םוי ןוא
 -וצ ריז ןענַאק וצ ןעוועג הכוז טינ ןבָאה סָאו ,דעבענ "תומשנ עמוטש" יד
 ייז ןוא ,ךעלתויתוא עקילייה ענייז ןופ ףליה רעד טימ ,טָאג טימ ן{דיירּפיונ
 זענייז סָאװ ,רעטרעוו סעמאמ רעד ,עטשלחראפ ,עקירעגנוח יוװ ןעננילש ןגעלפ
 טנעלפ ,טנווַא ןיא בָאב-העשת רעדעי ,ליומ ןקידלרעּפ ריא ןופ ןעמוקעגסיורא
 טא טימ סענערב יד רעביא טליפעגנָא ןרעוו עלעביטש עקניניילק סָאר ןיוש
 םנופ 'סורנ" א סעּפע ןרעה ריא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעבייוו עקיזָאד יד
 תיכ זקילייה םנופ ןברוח ןפיוא ןענייווסיוא דיז םענייאניא ןוא םילשורי ןטייוו
 ,תולד םענענייא ןפיוא ,ןברוח םענענייא ןפיוא ןעמאזוצ ןיוש ךיוא ןוא שדקמה
 זבאה רעבייוו יד . . . ךעלעסניוו עלא ןיא ןפייפ וצ טרעהענפיוא טינ טָאה סָאװ
 -רדח עגנאל ,עטרעקענרעביא יד ףיוא ןוא דרע רעד ףיוא טצעזעגסיוא ריז
 רעד ןיא ןטנעַאנ ,ןרעייט א ךָאנ העבש טצעזעג דיז טלָאװ זעמ יו ,קנעב
 -ַארבעצ ,רעקידנענייו א טימ טָאה ,עלעקנעב ריא ןופ עמאמ יד ןוא ,החּפשמ
 השעמ יד ןוא "הכיא תליגמ" יד ייז ראפ ןענעיילרַאּפ ןעמונענ עמיטש רענעכ
 -יילק סָאד ."תוכלמ יגורה הרשע" יד ןופ השעמ יד ןוא ,םילשורי ןברוח םנופ
 טימ ,תוללי טימ ,ןרערט טימ ןראוועג לופ טסלַאמאד ןזיא עלעביטש עקנינ
 . . . ןטיוט א טנייוואב עקאט טציא טלָאװ ןעמ יוװ ,זענייוועג טימ ןוא ןצכערק
 טעילוטענפיונוצ ,עלעקניו א ןיא ןסעזעג ןענייז סאוו ,גראווניילק רימ ןוא
 , .. . טנייווענטימ ךיוא זבַאה ,ןרעדנא םוצ רענייא

 *  * יא א 2

 ,תושעמ עכעלרעדננווו ,ענייש סעמאמ רעד טרעהעג טינ טָאה סע רעוו
 ,ויז טכאד רעד ,ןלייצרעד ייז טנעלפ יז יוזא יו ןעזענ טינ טָאה סע רעוו ןוא
 טגיל סָאװ חוכ םעד ןוא םעט םעד ןליפ טינ ןוא ןסיוו טינ לָאמנייק ןיוש טעוװ
 .רַאו רעד ףיוא םולח א ןעניּפש ןענַאק ןיא

 טפאשראפ עריא סהשעמ ענייש עקיזָאד יד טָא זדנוא ןבָאה רָאנ טינ
 .טליפרעד רימ ןבַאה ייז קנאד א סָאוו רקיע רעד רָאנ ,סונענ ןקיטסיינ-תמא
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 ועניפענ וצ טינ זיא ןכיילנ ריא סאו ,עמאמ עביל ,ערעייט א ןבָאה רימ זא
 . ...טלעוו רעצנאג רעד ןיא

 ,ענעדיי עטנַאיראפ ןוא עטעווערַאהראפ קידנעטש יד ,עמאמ יד ,יז
 וכערב ןופ עטנַאצראפ א ,עטהנאדראפ א ןעגנאנעגמורא קידנעטש זיא סאו
 א ,קינּפו רק א ףיונוצ ןעמ טלעטש יוזא יוװ ּפָאק םעד ,סיוא-גָאט ,ןייא-נָאט
 . ... למערק ןיא םינּפ סָאד ןצראווש ןייג ןפראד טינ לָאז ןעמ זא ,שטשרָאב
 זוא .,גיוא ףיוא ניוא ,נראווניילק ,זדנוא טימ ןבילבעג זיא יז ךיג יוװ זיא
 טלדנאווראפ דלאב יז זןיא ,תושעמ עכעלרעדנאוו עריא ןלייצרעד ןעמונעג
 -ודנעטש ןופ ןגיוא עדימ ,עפאלש עריא .שטנעמ רעדנא ןא רָאג ןיא ןרָאװעג
 -רעכיור ןקניניילק ןראפ ?דָאנ ןטימ ןבָאשטש ןקידנעטש םנופ ,נרָאז רעק
 טאה טייקכעלטנגוי א סעּפע .ץנאלג רעדנא ןא רָאג ןגָארקעג ןבָאה ,לּפמעל
 זדנוצעגנַא ריז ןבָאה ןקאב ענעלאמעגנייא ,עניד עריא  .ייז ןיא טצילבענפיוא
 רעטאז ןופ יו ,טייקילעזקילג ןימ אזא סעּפע .רילָאק ןעועזַאר-טיור א טימ
 .םינּפ ןכעלגנעל-ןיד ריא ףיוא טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה ,טייקידהוולש ןוא ור

 -עג רעדָא ,לזיּפש ןוא ?דַאנ ןטימ טעבראעג ריג-דיג ןבָאה טנעה עריא
 זסַאגעג ךיז ?ליומ ריא ןופ טָאה השעמ תעשב ןוא ,לרעדעפ וצ לרעדעפ טקילפ
 ראג וצ זנַארטראפ ןוא טּפאכראפ זדנוא ןוא יז ןבַאה סאו ,?רעּפ יו רעטרעוו
 .תחנ רעקיטכיל קיבייא ,ןוז קיבייא זיא סע ;וו ,ןטלעוו עקיטכיל ,עטייוו ,ערעדנא

 -םיינ א יו ,ןבעגעגטימ זדנוא יז טַָאה ,תחנ ןקיטכיל ןקיזָאד םעד טָא
 .ןבעל ןיא גנאג ןרעווש ,ןקידרעטייוו רעזדנוא וצ נעוװ ןפיוא ,דרדל הדיצ ןקיט
 קוק ןפיט ריא זדנוא ראפ טבעוועננייא ךיוא יז טָאה םעד טימ ןעמאזוצ ןוא
 טנעלפ יז יו ,"השעמ א יו רעמ טינ זיא ןבעל עצנאג סָאד זא" ,ןבעל ןפיוא
 .ןקירדוצסיוא ריז ןבָאה ביל טפָא

 עקאט זיא ןבעל סָאד םירָאוװו : ןעווענ עמאמ עקאט זיא טכערעגנ ןוא
 ץלא ןופ רעכיג ,ענייש א ןטלעז רעייז ןרעיודאב םוצ ,השעמ א יוװ רעמ טינ
 ,יוזא לָאמאכַאנ ןוא לָאמאכַאנ ןרעה סע דיז טליוו ךַאד .עקירעיורט א --
 . ... ועמענ טינ פוס ןייק ראג לָאז השעמ רעקיזָאד רעד וצ זא

 עלעביטש השורי סָאד

 ,עטנלע ןא ,עלעקסול ףרָאד ןיא ןסעזעג ננאלדןרָאי ןיא לחר עבַאב יד
 ןעועג גנאל ןיוש ןענייז רעטכעט ייווצ ןוא ןיז ייווצ עריא .הנמלא שטסיוו
 -כאב קלאפ-היבוט ,זוז רעטסטלע רעד .טלעוו רעסיורנ רעד רעכיא טײרּפשעצ
 "ןטנארגימיא רעקַאטסילאיב" עּפורג רעטשרע רעד טימס ןרָאפעגקעווא זיא ,ךאר
 :א"קיא "ןעמומ" רעד ייב רעױוּפ א ןרָאװעג זיא ןוא עניטנעגרא ןייק שזא
 עטסטלע יד ;"עקירעמא רענעדלַאג" רעד ןיא קעווא זיא ןוז רעטייווצ רעד
 ,עטייוצ יד :עיוואטסאז עלעטעטש ןשינכש םניא ,עניימ עמאמ יד ,רעטכַאט
 -רעבונ רענליוו ןיא ,לטעטש ןפראווראפ א ןיא ,ץעגרע זיא ,רעטכַאט ערעגניי יד
 ןיא ןיילא ענייא ןבילבעג עבָאב זיא .טחוש-זזח זיא רעריא ןאמ רעד גוו ,עינ
 ריז ןוא ףרַאד סָאד ןזַאלראפ טלַאװעג טינ זפוא םושכ רעבָא טָאה יז .ףרָאד
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 הימרי עדייז גוו עינשזוק רעד ןיא םגה .ןדיי ןשיווצ ,טָאטש ןיא ןביילקרעבירא
 "ןנולּפ" טנגעג רעצנאג רעד ראפ טרעמאהעגסיוא ןוא ןענאטשעג גנאלדןרָאי זיא
 רעשיױנג א ןענאטשעג טציא ןיוש זיא ,סרעסעמ ןוא קעה ,ןּפרעפ ,(סרעקא)
 -אק רעד רעביא רעמאה ןטימ ןּפאלק עקידנעטש סָאד טָא רעבָא טָאה ,דימש
 ראפ ןיא סאו ,ןאמ ןרעייט ,ןביל ריא ןָא טנַאמרעד ץלא ךָאנ ריא עלדאוו
 ,טלעוו רעד ןופ קעווא טייצ רעד

 ַאד ;ודנובראַה ןאמ ריא טימ ךָאנ זיא יז יו טליפעג דיז יז טָאה ָאד
 .טירט ןדעי ףיוא טריּפשעג ךָאנ םיא יז טָאה ַאד ;ןעזעג ךָאנ םיא יז טָאה
 טימ ריז יז טָאה ,עמשטערק רעלעקנוט-בלאה רעד ןיא ,טכענ עטעּפש יד ןיא
 ריא ףייא ץראה רעטיב ריא םיא ראפ ןסַָאגעגסיוא ,טסעומשעגכרוד םיא
 טלַאוװעג טינ ריז יז טָאה ראפרעד ,הנמלא רעטסיוו ,רעטנלע ןא ןופ עילָאד
 -עגוַא ךיז יז טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא יז ןעוו רעבָא .ףרָאד ןטימ ןדיישעצ
 רעטלא רעד ןיא ,ןיילא ענייא ןבראטש יז טעוװ הלילח רעמַאט ,ןקערש זביוה
 טזַאלענ ,ןשינעדערנייא עננאל רָאנ ,דעלדנע יז טָאה -- םייונ ןשיווצ ,עמשטערק
 -ראפ טָאה סָאװ ,ריבנ רעלסירב א טימ טאהענ הנותח ןוא ךודיש א ןָאט דיז
 -רעביא עמשטערק עטלא יד יז טָאה ."עצינעמאקס" א ,רעיומ ןסיורג א טגַאמ
 .השורי א ןעמאמ רעד ןזַאלעג

 טוט סָאװ ; עגארפ יד טלעטשעג עמאמ-עטאט ראפ דלאב דיז טָאה ַאד
 -גצקעווא ךיילג טאהעג קשח וליפא טָאה עטאט רעד ? השורי רעד טימ זעמ
 זוא ,ןיירא ףרַאד ןיא ?שיד םעד קירוצ ןעוועריקראפ ,תודמלמ סָאד !פראוו
 יו ,נעוו ןיא ןענאטשעג רָאנ רעבָא םיא ןיא ,המדאידבוע ןא קירוצ ןרעוו
 עקילייה ענייז זא ,טלָאװענ טינ טָאה סָאװ ,רעסייק רעשיסור רעד ,ףננ-זבא ןא
 רעדניק יד טימ ןרעוו טקיניירמואראפ הלילח ןלָאז רעפרעד ענװאלסַאװארּפ
 ,טאהעג ארומ קראטש עמאמ יד טָאה ,סנטייווצ . . . בקעיו קחצי ,םהרבא ןופ
 יו ,ןרעו טשייונראפ טינ הלילח ןלָאז רעדניק ענעסקאוועגרעטנוא עריא זא
 ןלאפענ עמאמ יד זיא .סעקינבושי ערעדנא ליפ טימ ןפַארטעג ןיוש טָאה'ס
 ןלעטשפיוא ןוא ןיירא טָאטש ןיא עמשטערק יד ןריפוצרעבירא : ?כש א ףיוא
 ."ךעלעקניוו ריפ ענענייא" דיז ראפ םעד ןופ

 ןרעטיב םעד טסאוועג ננאל ןופ ןיוש טָאה סאו ,רעבָא עטאט רעד

 סעמאמ רעד ןופ טָאה ,תבש ףיוא לבור א סָאבעלאב א ייב ןעייל ןיינ ןופ םעט
 .ןעקנעדעגנ ןוא ןרעה וליפא טלַאװעג טינ ,ןפורעגנַא סע טָאה רע יוװ ,"תענושמ"

 ,ןצבק א ,דמלמ א ,ךיא םוק יוװ -- ,טהנעטעג רע טָאה -- ,שטייטס ---
 ?רעסאוו ןרעביא ץאק יד טמוק יוװ ןוא !?"רעזייה" ןעיוב ןופ ןטכארט וצ רָאג
 זוא ? טאטש ןיא ןריפרעבירא יז טעוו רעוו ,ףרָאד ןיא ךָאד זיא עמשטערק יד
 ,בנא ןוא ? בוטש א ןלעטשוצפיוא ,דרע ?קיטש א ,ץאלּפ א ןעמ טמענ ּווו
 רעקיזַאד רעד וצ ןרירוצ דיז טעוו ןעמ דינ וו -- ,טהנטענ רע טָאה ---
 עדאווא -- הנקז עטלא ןא ןיוש זיא סָאװ ,עמשטערק רעד וצ ,"עינכורּפ"
 רעבידעד .דערַאּפ ןוא שא ףיוא ןלאפעצ דיז יז טעוז --- ,זרָאי האמ א רעבירא
 ... ססע ןא רוטּפ ןוא --- יונ א וצ ,טרָא ןפיוא זפיוקראפ יז ןעמ ףראד

 טינ טעוו יז -- ; טנשקעעגנייא קראטש עמאמ יד ריז טָאה ָאד רעבָא
 -עננייא ויתובא-תובא ןופ טָאה סָאװ ,"הלחנ" סנטאט ריא ןיא זא ןזַאלרעד
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 עקידנראפכרוד זופ ,ןטאט ריא ןופ ,ןדייז ריא ןופ הרות ?יפיוזא ךיז ןיא טּפאז
 טנעוו עקיזַאד יד ףיוא לָאז ,"ןדיי-דעטוג" םתס ןוא םידיפח ,םידיגמ ,םיחלושמ
 טהנעטעג יז טָאה -- ! ןיינ ? "לזיוי רעד" ,ןלצל אנמחר ,ןרעוו ןעננאהעגפיוא
 ןופ תוזוזמ יד ןסייר ןזָאל טינ לעוו'כ -- ,ןרערט ערעטיב טימ טנייוועג ןוא
 ! | ! ןיינ ןוא ןיינ ! ןריט יד

 לא א א א 8

 -ןיכאווש ,עקניליטש יד טָאה ,ןעניגאב-רעמוז ,ןקיטכיל ,םענייש א ןיא
 ןטימ ןטאט ןזנורב םעד ןזַאלעגרעביא ,בוטש ןופ טעבנגענסיורא ךיז עמאמ עק
 ףרַאד ןיא ןראפענקעווא זיא ןוא טָאראב סטָאג ףיוא רעדניק יד טימ ,"רדח"
 זיא סָאװ ,ףרַאד םנופ "עטסאראטס" ןטלא םוצ קעווא דלאב זיא יז ,ןיירא
 םיא ,ןַא ןרַאי רעדניק עריא ןופ ךָאנ דניירפ רעטונ רעטלא ןא רעריא ןזעוועג
 -ןירד א רעייז וצ ףרָאד ןופ "עדאמארה" עצנאנ יד ןפורראפ לָאז רע ןטעבעג
 טליפרעד דלאב טָאה עטסאראטס רעד .(גנולמאזראפ) "עקדַאכס" רעקידנעג
 ןעמוקעג ןענייז םירעיוּפ יד ןעוו ,טכאנראפ ןבלעז םניא עקאט ןוא ,השקב ריא
 זיא ךיז וצ םיטאבעלאב עשיפרַאד עלא ןפורעגפיונוצ ,טעברא-דלעפ רעד ןופ
 יד .ןגָאז וצ טָאה "עקרתסא" ,הנכש עקילָאמא יד סָאװ ןרעהוצסיוא ,"עטאכ"
 : רעטרעוװ יד טימ םלוע ןסיורג םוצ טעדנעװעג ריז טָאה עמאמ

 ךיא ןיב ,ךייא ןשיוװצ ,אד ! עניימ טניירפ עטוג ,עניימ םינכש ---

 זיא רעצ רעייא ;טעװעדַאהעגסיױא דיז דייא טימ םענייניא ;ןרָאװעג ןרָאבעג

 סע רייא ןופ רעוו ;דיירפ ןיימ ןעוועג זיא דיירפ רעייא ;רעצ ןיימ ןעוועג

 רעדַא ,ןקנארק א ראפ האופר א ,הצע ןא ,ףליה ןטעב רימ וצ ןעמוקענ זיא

 םענייק .זפלַאהעג ןכעלטיא ,זגָארטעג ןגעקטנא ןכעלטיא דיא בָאה ,ןעייל סעּפע
 ? עניימ טניירפ ,עניימ םינכש ,יוזא טינ --- טגָאזעגּפָא טינ הלילח

 םיינ עלא ןבָאה -- (תמא ,תמא) ! אדווארּפ ! אדווארדּפ אט ---
 ,לוק ןייא ןיא ןפורעגסיוא

 זיב --- ,ןרייר טצעזענטרַאפ רעטייוו עמאמ יד טָאה -- ,טציא זיא ---
 ןגרַאזאב ןפלעה דניזעגזיוה ןיימ ןוא רימ טלָאז ריא ךייא וצ ןעמוקעג ךיא
 ןיא השורי עטלא ןיימ זריפוצרעבירא רימ טפלעה ;ּפָאק ןרעביא ךאד א טימ
 ןבעג (טָאנ ראה רעד) "דאב-זאּפ" רעטונ רעד דייא טעוו ראפרעד ,ןיירא טָאטש
 ,דניר ןוא ףאש רעייא ןיא ןוא דלעפ רעייא ןיא הכרב ןייז זקיש טעװ ,טנוזעג
 עלא ריִמָאל טציא ןוא .בוטש רעייא ןיא ?לזמ ,רעייש רעייא ןיא החלצה
 . . . םייחל ןעקנירט

 טימ ןפנארב "ּפָאט" א שיט ןפיוא טלעטשעגנפיורא עמאמ יד טָאה ַאד
 םלוע רעד .ןסייבראפ םוצ גנירעה ענעצלאזעגנ עקאמשעג טימ ,שטאלאק ןסייוו
 -עג דלאב טאה עטסאראטס רעד קידנפוליגב ןרָאװעג ,טמעטראוועצ 'דיז טָאיה

 טָאה רעכעלטיא סָאװ ,"סרדנש המ" יד ןביירשראפ וצ "רעביירש" זייז זסייה

 ץלא ןַאט טעװ רע זא ,"סוטסירכ סוזעי" ןקילייה םייב ןרָאװשעג ןוא טגַאזעגוצ
 .זאקרתסא רעגולק ,רערעייט ,רעטוג רעד ראפ טלעוו רעד ןיא
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 זַאל א ךיז ףראד עצנאג סָאד טָאה ,רושה רוחלכ ,ןענינאב ןגרָאמ ףיוא
 יד ןיוש זיא עמאמ יד .עמשטערק רעטלא רעד וצ םִאַל ןוא קאה טימ ןַאטעג
 וכעליירפ א טימ טננעגאב ןכעלטיא טָאה ןוא ץאלּפ ןפיוא ןעוועג עטשרע
 רעד טָא ןופ סָאװ טיירפעג ךיז עמאמ יד טָאה טייז ןייא ןופ םגה ."ירבָאד ןעיזד"
 ,ריא ראפ עלעביטש יינ א ןסקאווסיורא םעשעצרעמ טעוװ בוטש-השורי רעטלא
 ,ףרַאד ןופ םייוג יד ,"סקינהרּפכ" עריא יװ ןעזרעד טָאה יז רָאנ יו רעבָא זיא
 םימ עמשטערק רעטלא רעד ןופ טנעוו יד זייוורעקיטש ןסייר ןעמונעג ןבָאה
 עקידוז ,עסייה . . . קערש א ןלאפאב ריא זיא ,סנזייא רעקיטש ןוא קעה ערעייז
 טשאד ןגַארקענ טציא טָאה יז .ןגיוא !עריא ןופ ןָאטעג שץיילפ א ןבָאה ןרערט
 . . טייז ריא ןופ ּפיר א זסירעג גנאווצ רענרעזייא ןא טימ טלָאװ ןעמ יוװ ?יפעג

 סעמאמ רעד ,ץליהעג ?סיב סָאד ןדָאלעגנָא דינג ףיוא ןבָאה םייונ יד
 נעוו זיא םעד טימ ןזָאלעגנ ריז ןוא רענעגעוו ענעמונעצ ,עננאל יד ףיוא ,השורי
 סָאוו ,עמאמ יד .געוו ןקידמאז םעד ןדיינש ןעמונעג ןבַָאה רעדער יד .ןיירא
 לָאמנייא טינ טָאה ,רענעגעוו ענעדַאלעגנַא יד ןופ םענייא ףיוא ןסעזענ זיא
 ןפיוא קילב א ךָאנ שטָאכ ןּפאכ טלָאװעג ,קירוצ ףיוא ּפָאק םעד טיירדעגמוא
 ןא ןיא ןראװעג טלדנאווראפ טציא ןיוש זיא סָאװ ,דרע לקיטש םענענייא
 -ייא עקיזַאד סָאד ןוא . . . לגיצ דעלקיטש ןוא רענייטש לגרעב ןטעברוהעגנָא
 טרעוו ןוא ,ןגיוא יד ןופ טדניוושראפ ,ךיוא ךיז טרעטייוורעד דרע ?גרעב ענעג
 ... דרע רעשייונ רעדמערפ רעקימורא רעד ןיא ןעגנולשראפ

 סָאװ ,"זַאבָא" ןשייוג ןגנאל םעד קידנעעזרעד ,לטעטש עצנאגנ סָאד
 "ןייב ןפיוא ןפַאלעגפיונוצ ךיז זיא ,סאג עצנאנ יד טעמכ ןעמונראפ טָאה
 זשלהק ןקידייל ןפיוא טניײלעגּפָא ?ייוורעד ןעמ טָאה ץליהעג סָאד .רעדנגוו
 -סיורא טינ זיא סָאװ רעקיצנייא רעד .שרדמ-תיב ןראפ ןגעלענ זיא סָאװ ,ץאלּפ
 רע .עטאט רעד ןעוועגנ זיא ,השורי סעמאמ רעד ןייז םינּפ ?בקמ ןעמוקעג
 -עג קידנסיוו טינרָאג ריז זוא םידימלת ענייז טימ שיט םייב ןציז זבילבעג זיא
 . . . םיא וצ טאהענ טינ תוכייש ןייק רָאג טלָאװ ץלא סָאד יוװ ,טכאמ

 לא הא א א *

 לקיטש א "גראב ףיוא" ןכש א ייב טפיוקענּפָא עמאמ יד טָאה ןזכיגניא
 -רעד עמאמ יד ךיז טָאה ָאד .עלעביטש ןראפ ץאלּפ א -- ?טרעג ןטשרעטניה
 סאו ,עלעביטש ןראפ -- סיפ -- ?"סעלאוודַָאּפ" עיינ ןבָאה ףראד ןעמ זא טנַאמ
 -נעוועג רעדיוו דיז עמאמ יד טָאה ,"טלעג טימ ללש א" ןטסָאק טפראדעג טָאה
 זעוועג זיא סאוו ,ָאקלינאד ןטונ ,ןרעייט םעד וצ ,ףרָאד םוצ םינּפ ןטימ טעד
 זוא ,םלועה תומוא ידיסח עתמא יד ןופ רענייא ,יונ רעקיטכרָאפסטַאנ א רעייז
 אקלינאד .ןעוועטאר יז לָאז רע זא ,ןטעבענ םיא ןניוא יד זיא ןרערט טימ
 -ענ ענייז טימ רע זיא ,טכאנ ןטימס א רענייא ןיא .,ןפלעה וצ טנַאזעגוצ טָאה
 ןשיצירּפ םוצ ןראפענקעווא זיא ןוא ןענאטשענפיוא םינב עקראטש ,עטנוז
 ןטינשעצ רעצעלק יד ,רעצעלק עבָארג רַאּפ א טרָאד ןופ טעבנגעגסיורא ,דלאוו
 אקלינאד ןעוו ןוא .ןעמאמ רעד וצ ןריפוצ טכארבעג ייז ןוא "סעליד" ףיא
 טאה ,זנַאו ןננאל ןופ סעלאוודָאּפ עטעבננענ יד ןעמענּפַארא ןעמונעג טָאה
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 -יז וצ טעשטּפעשעג ליטש ייברעד ןוא טמלצענרעביא לָאמ עכעלטע ריז רע
 . . . ריד ראפ ,ריד ראפ . . . ןָאטעג סָאד דיא בָאה אקרתפא ריד ראפ - ; ןיילא
 . . .ןפַָארטש טינ ךדימס טעוו "ךָאב-זאּפ" רעטוג רעד

 טָאה ןעמ ןעוו ןוא .זיוה סָאד ןעיוב טלעטשעג לזמ טימ ריז טָאה זעמ
 זיוש ךיז עטאט רעד סָאה ,טנעמאדנופ םעד ,"סענישטשראלקאז" יד טניילראפ
 .טנאה א ןניילוצ ןעמונעג דיוא טָאה ןוא ,ןעמאמ רעד טימס ןטעבענרעביא טאהענ

 זוא ,ןרָאװעגנ רעסערג ,זסקאוועג עלעביטש סָאד זיא גָאט ןדעי טימ
 -ניזאב ןוא ,עמאמ-עטאט ייב זיא ,עלעביטש םנופ טנעוו יד ןופ ןסקאוו ןטימ
 זוא ?סיבא רָאנ .ןצראה ןיא דיירפ יד ;סקאוועג ,גראווניילק ,זדנוא ייב סרעד
 זפראד טינ רעמ ןיוש דיז ןלעוו רימ ! עלעקניוו םענענייא ןא.זבאה ןלעוו רימ
 -עלאב א ןרעוו ןיילא טעוו עמאמ יד ! רערעדנא רעד ןיא הריד ןייא ןופ ןּפעלש
 זעוו נאט רעד ןעמוק טעוװ סע זעװ ןייז ןלעוו !רימ דעלקילג יו ,דא ! עטסאב
 .. עלעביטש רענענייא סעמאמ רעד ןיא ןביילקניירא ךיז ןלעוװ רימ

 סע .טנעוו ריפ יד ,"בורז" רעצנאנ רעד ןענאטשעג ןיוש זיא ךעלדנע
 אד רעבָא .ןעמיוק ןוא ךאד ,רעטצנעפ ןוא ריט ,סנוויוא טלעפעג רָאנ ןבָאה
 וו ןוא ןעייל וצ וװ ןעוועג טינ ןיוש -- ?ןיצקה לכ ולכ" ןעוועג ןיוש ןזיא
 רעּפוק ןוא שעמ ?סיב ןטימ ןוא סענערעּפ יד טימ סנשיק גראב רעד .ןנרַאב וצ
 ..קורקעווא ןעמונעג ריז טָאה רעמוז רעד .טנכשמראפ ןעוועג ננאל ןיוש זיא
 -עג ןבָאה סנגער .,דעלעטניוולולא-שדוח-שאר ןזָאלב ןעמונעג ןיוש ןבָאה סע
 ךיז טאה זדנוא ןוא ,עלעביטש םנופ טנעוו ריפ עטעקאנ יד ףיוא ןסיג ןעמונ
 דימ טקעד ,ןשטנעמ עטונג : ןטעבעג דיז ןוא טנייוועג טלַאװ סע יו טכאדעג
 .... ןגער ןוא טלעק ןופ ךימ טמערישאב ,יצ

 דעד ראפ ןקַארשעג טאהעג הליחתכל דַאנ דיז טָאה סָאװ ,עטאט רעד

 -ומכעגנַא ןא ןעגנאנעגמורא זיא ,גנומענרעטנוא רעקיזיר ,רערעווש ,רעסיורג

 : ןהנעט ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא רעטנרַאזראפ א ,רעטער

 יו ,עטנצבק א ,עקדמלמ א . . . טסולגראפ ריא ךיז טָאה בוטש א --

 . . { ןטייל טימ ןכיילגראפ דיז

 ווא רענעלק טייצ רעד ראפ ךָאנ זיא סָאװ ,עלעמאמ עקניניילק יד
 .טצפיזעג ןוא !רערט ןעגנולשעג ,ןניוושעג טָאה ,ןראוועג רענעּפמורשעננייא
 דעלעקניו עלעקנוט יד ןיא טקורראפ טסלַָאמאד ריז ןבָאה ,גראווניילק ,רימ
 וסירעצ זיא סרעזדנוא ץראה סָאד .ןַאט וצ סּפיּפ א וליפא טאהעג ארומ ןוא
 י-יטש ןטעקאנ םעד ףיוא ןוא ןעמאמ רעמערַא רעד ףיוא תונמחר ןופ ןרָאוװעג
 זיא סע ןוא סטעקאנ א ,סליוה א ןסיורדניא ךעכענ טייטש סָאו ,עלעב
 . . .פָאק ןפיוא ךאד א ןָאטנָא ריא לָאז סע רעוו ָאטינ

 סיש רעטוואלס רעד
* 

 כאד .טזַאלב טניו א .ןגער א טעּפאיל ןסיורד ןיא ,טכאנ וצ תבש
 נייז טימ טּפאלק ,רעטצנעפ עמאס םייב ןסיורדניא טייטש סָאוװ למייב-עברעוו
 זעמענניירא סע לָאז ןעמ ןטעבענ דיז טלָאװ סע יוװ ,ביוש ןיא ךעלגייווצ עניד
 ,טלעק ןוא ןגער ןופ ןצישאב סע ןוא בוטש ןיא
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 ,סטעקאנ א ,סליוה א ץלא ךָאנ טייטש "עלעביטש סעמאמ" רעד ןוא
 ןוא .ןעמאמ ןייק טינ ןוא ןטאט ןייק טינ טָאה סאו ,דניק טמותיראפ א יוװ
 ,ןטייז עלא ןופ סע טסיימש טניוו רעד ןוא ,סע טקייװ ןגער רעקידנעסָא רעד
 דיוא יוזא . . . טנייוו סע יו ,טדייל סע יוװ ןקוקוצנָא רעצ א שממ זיא סע זא
 רעד זיא תבש רַאנ .ןרערט טימ ןסיג וצ ףיוא טינ ןניוא סעמאמ רעד ןרעה
 רַאט ןעמ ?ייוו ,ןענייוו ןופ ּפֶא ךיז ןעור ןניוא סעמאמ סָאװ נאט רעקיצנייא
 ,רעבא טציא . .זייווענ טימ תבש גאט ןקילייה םעד ןכעוושראפ טינ הלילח ךָאד
 רעדיוו ןיוש טייטש טיונ רעזייב ריא טימ רָאװ עיורנ יד ןעוו ,טכאנ וצ תבש
 . .. . ןענייוו רעטייוו ןיוש ןעמ געמ ,ריט רעד ייב

 ,זויוא ןטצייהעננייא םעד ןגעקטנא עלעקנעב ןקניניילק ןפיוא יז טציז
 תבש ןקיטנייה םנופ ןעמוקענסיורא ןענייז רעדניק יד םירָאוװ .לפַאטראק טלייש
 -אוו א טימ ןקיווקרעד שטָאכ ייז ןעמ ףראד -- קידנעטש יוװ רעקירעגנוה רָאנ
 .זפָאלש ןייג וצ ןבָאה חוכ ןלָאז ייז ,לפַאטראק רעמער

 טייג רע .קידנעטש יוװ רעקיגהמוא רָאנ סעּפע טנייה זיא עטאט רעד
 טשטיינק ןרעטש רעשינדמל רעכיוה ןייז .בוטש ןרעביא קירוצ ןוא ןיהא םורא
 .קראטש רעייז טנייה םיא ןרעטאמ תונויער ערעווש זא קיטנעק זיא'ס .ריז
 .טנאוו וצ טנאוו ןופ טזיירּפש רע .ןעניפעג טינ טרָא ןייק רָאג דיז רע ןָאק סעּפע
 דיור םנופ זַאלסיורא ןדעי ןייז טימ ןוא .ןרעדנא ןכַאנ סָאריּפאּפ ןייא טרעכיור
 סעּפע ,ץכערק רעטקיטשראפ א ,ץפיז א סיורא םיא ןופ ךיז טסייר ,?יומ ןופ
 טלאוו רע יו ,סעיצאלוקיטסעשז ענדָאמ סעּפע טכאמ ,ןיילא ךיז וצ רע טדער
 : טהנעטעגניירא סָאװ ןצימע טימ

 טקידנעראפ יו ? דיז ןעמ טינ חצע ןא ראפ סָאװ ? ןעמ טוט סָאװ ---

 רעד ? בוט-םוי וצ ןיוש ךדָאד טייג סע ? עלעכניטש עטעקאנ סָאד טרָאפ ןעמ

 זעייג רעדניק יד ןוא .לגילפ עטלאק ענייז טימ סנטייצאב ןיוש טעכאפ רעטניוו

 טָאה ןעמ יװ תבש רעטירד -- רעטייווצ רעד ןיוש ? סעװרַָאב ןוא טעקאנ

 ? ןעמ טוט עשזיסָאװ ָאט ? "טיורב ןוועזַאר" ,ןצראווש ןפיוא טכאמעג שודיק

 ? תילכת רעד ןייז טעוו סָאוװ

 רעד רעבא ."תוחילס עטשרע" יד וצ ןייג וצ טייצ גנאל ןיוש זיא סע
 שרדמ-תיב ןיא ןייג וצ טינ קשח ןייק ראג טציא טָאה רע ;טינ ריז טלייא עטאט
 ענייז טימ ,"תובוח ילעב" ענייז טימ ריז ןענענענאב וצ ארומ טָאה רע .ןיירא

 ערעייז טימ םיא ןכעטש ייז יו םיא ריז טכוד סע .גיוא ףיוא גיוא ןרָאטידערק

 . .. . ןקילב

 -וק טעוװ ןענאוו ןופ ? ירזע אבי ןיאמ ? ןעמ טוט עשזדסָאװ אט

 ? ףליה ןיימ ןעמ

 ,עפאש רענרעזעלג רעד ראפ ןייטש ןבילבעג עטאט זיא לָאמאטימ
 -השרד א ןגַארקעג טָאה רע סָאװ ,ס"ש רעד ןענאטשעג זיא סע ּוװ
 ןוא טמעטָאענּפָא רעוש טָאה רע .הימרי ןדייז םנופ הנותח רעד וצ סנאשעג
 -עג טרירטנעצנַאק ןוא ןענאטשענ עלייוו א זיא רע . . . 8יל א ןסיבראפ טָאה
 ,תואיצמה רקי א ,ס"ש רעטלא ןא ןעוועג זיא סָאד .תורמג עטלא יד ףיוא טקוק
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 טימ ןגיוצאב ,ןעלוואט ענרעצליה עקיד ןיא ןדנובעג ,עטצוואלס ןיא טקורדעג
 רע יו ,ייז ףיוא ןַאטעג קוק םענדַאמ א טָאה הע .רעדעל םעניורב ןלעקנוט
 -ענקעווא דלאב רעבָא ריז טָאה רע .ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ טציא ייז טלַאװ
 ,ענעקַארשעצ סעמאמ רעד טימ טנגענאב דיז ןוא טיירדענמוא ריז ,ייז ןופ ןסיר
 ורעביא ןזײרּפשמורא ןעמונעג רעקיטסאה רַאנ טָאה רע . . . ןקילב עמוטש
 -נייּפ ענייז ריז ןופ ןביירטראפ טלָאוװעג טלָאװ רע יוװ ,קירוצ ןוא ןיה בוטש
 טָאה רע .חומ ןייז ןיא ןעיַאר ןעמונענ ךיז ןבָאה סָאו ,תובשחמ עכעל
 םינּפ ןייז ;דרָאב רעדנַאלב ,רעגנאל ןייז ןופ ץיּפש א ןעייק ןעמונעג ריג ףיוא
 זרעטש רעכיוה ןייז ;ןקלָאװ ןקיד ,ןצראווש א טימ יוװ ןרָאװעג ןניוצראפ זיא
 ןוא ףיורא ןביוהעג דיז ןוא ןשטיינק ןיא ןרָאװעג טרעקאעצ רעמ ךָאנ זיא
 טקוקעג ,עפאש רעד ראפ טלעטשענּפַא ענר א ףיוא רעדיוו ךיז טָאה רע .ּפָארא
 ,ןַאטעג טינ ריר ןייק ריז ןוא עוטאטס א יוװ ןייטש ןבילבעג ,ןניוא עראטש טימ

 תורמג עלעקנוט ,ערעווש יד יוװ ,ריא ןופ ןסירעגקעווא ריז רעדיוו דלאב ןוא
 . . .טינ עּפעשט זדנוא ; םיא ייב ןטעבעג ריז ןטלָאװ

 ריא טָאה עטאט רעד .זיכערק ןרעווש א ןזָאלעגסיורא טָאה עמאמ יד
 ,לקנעב א ףיוא טצעזענּפַארא ריז ןוא ץכערק ןעמוטש א טימ טרעפטנעענּפא
 ןפיט ןיא ןעקנוזראפ !בילבעג זיא 1וא טנעה יד ףיוא ּפָאק םעד טראּפשעגננַא
 . . . ןגייווש

 *  א הא א 26

 ,רעשיפ ריאמ "טאטש" ןופ ןעמוקעגּפָארא זיא ,טנוװָא ןיא ,ןגרָאמ ףיוא

 .ןגיוא עקידרעסאוו יד טימ ,לדרעב קיציּפש ,ןלעג ןטימ קינמירפס-רכומ רעד

 ,ןפַאלעגוצ דלאב זיא ןוא ,ןוטיט סָאריּפאּפ א טיירדענפיונוצ ךיג ףיוא טָאה

 א ןעמונעגסיורא ,עפאש רענרעזעלג רעד ןופ דעלריט יד טנפעענרעדנאנאפ

 -ומשעג ,ּפַאק ןטימ טיירדעג ,ןטייז עלא ןופ ןטכארטאב ןעמונעג יז ןוא ארמגנ

 שיט םייב זסעזעג זיא עטאט רעד . . . ןיילא ריז וצ סעּפע ןּפיפ יד טימ טרעצ

 סנגיובנלע ענייז ףיוא טראּפשעגנַא ּפָאק םעד ,רפס א רעביא ןניובעגרעבירא

 רעכיג סָאװ טלָאװעג םעד טימ טלַָאװ רע יוװ ,טלקָאשעג ףיז רעהפיוא ןַא ןוא

 שיט גערב ןטייווצ םייב ןסעזעג זיא עעמאמ יד . . . ןביירטראפ סעּפע ריז ןופ

 יד טאה ,טנעה יד ןיא ןעלזיּפש ןוא קָאז טימ ,סיוש ןיא לָאװ ליונק א טימ

 יד ןביוהוצפיוא טאהעגנ ארומ ןוא ,ןַאטעג טינ ריר ןייק ךיז טייצ עצנאג

 .עכעלנעוואבמוא ןא ,עטרעווילנראפ א ןציז יוזא זבילבעג זיא יז .,ןגיוא

 תורמג יד ןגַארטסיױרא ןעמונעג טָאה קינמירפפ-רכומ רעד ןעוו ןוא

 -סיוא עמאמ יד טָאה ,ריט רעד ראפ ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןנָאװ םוצ ןסיורדניא

 . . . דניק א בוטש ןופ ןגַארטעגסיורא טלָאװ ןעמ יוװ ,זייוועג אזא ןיא ןכַארבענ

 זפיוא ןענייוו וצ ןביוהעגנַא דיוא ,רעדניק ,רימ זבָאה ריא ףיוא קידנקוק ןוא

 םעד ן1זַאלעגרעביא ,טרָא ןופ ןָאטעג סיר א דלאב דיז טָאה עטאט רעד .לוק

 ןקראטש אזא קידנבענ ,בוטש ןופ ןפָאלענסיורא קיטסאה ןוא רפס םענעפא

 רעטיצ א שזא ובאה ?לביטש ןטלא םנופ טנעוו יד זא ,ריט רעד טימ קסארט

 . . .ןָאטעג
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 -ניפ" ,"ךעלרעיירד" ענעריּפאּפ עכעלטע ןגיל ןבילבענ זיא שיט ןפיוא
 םעד ןגעקטנא טכיילבעג דיז ןבָאה סָאװ ,"דעלרענעצ" רַאּפ א ןוא "דעלרעפ
 םעד ףיוא ,שיט ןפיוא ןענאטשעג זיא סָאװ ,לּפמעל-טפאנ םנופ ןייש ןלעקנוט
 טעילוטעגוצ דיז זבַאה ,רעדניק ,רימ . . . ?סייטש םענעשעמ ןטרעקעגרעביא
 ,ויהא ןקוק וצ .טאהעג ארומ ןוא ,ןסּפעש ענעקַארשעצ יוװ ,ןרעדנא םוצ סנייא
 . . . עפאש-םירפס רעקידייל ,רענעפָא רעד וצ

 תיבה תכונח רעד

 טַָאה ,ס"ש-השורי ןטלא ןראפ טזײלענּפָא ןבָאה רימ סאו ,טלענ ןטימ
 םעד ןגיוצעגפיורא טאה ןעמ .עלעביטש סָאד ןקידנעראפ ןעמונעג רינג ןעמ
 יד טלעטשעגפיוא ,רעטצנעפ יד ראפ "סנטסאק" יד טלעטשעגניירא ,ךדאד
 -פיוא ןבָאה סעראילומ יד ןכלעוו ףיוא ,ןעמיוק םעד ןניוצענפיורא ,סנוויוא
 טסידנעראפ ןיוש טָאה ןעמ זא ,ןמיס א ראפ ךעלנייווצ עלעטניב א ןעננאהעג
 ,רעדניק ,זדנוא ןופ ףליה רעד טימ עמאמ יד ןוא .ןינב םעיינ םנופ ּפָאק םעד
 זבאה רימ .ןסיורד ןופ ןוא קינייװעניא ןופ ןצוּפסיױא סע ןעמונעג דיז טָאה
 זסייוו טימ טכלאקענּפָא סע ןוא םייל טימ טּפעלקעגסיױוא ןוא טרימשענסיוא סע
 טאה ,לנעז ןוא רעמאה ןטימ רעטסיימ רעקידנעטש רעד ,עטאט רעד .ךלאק
 -פיוא טָאה רע : קשח ןוא האנה רערעדנוזאב רַאנ א טימ טעבראעג טציא
 -צילאּפ ,סעקטארג טכאמעג ,ךעלרעמיצ טמױצענּפָא ,ךעלטנעוו עניד טלעטשעג
 ננידצלא לָאז עמאמ יד זא ,סעפעג עקישיילפ ןוא עקיכלימ יד ראפ דעלעס
 -יטש סָאד ןעז וצ ןיוש טבעלרעד רימ ןבָאה דעלדנע ."טנאה רעד וצ" ןבָאה
 .םירבא עלא ףיוא סצנאג א ,סטקידנעראפ א עלעב

 םוצ טינ ראג ןעוועג עלעביטש עקיטכיל ,עקניסייוו סָאד זיא ןייש ןוא
 טָאה סעּפע . . . הּפוח רעד וצ הלכ ,עשידיי א זיא סע ןייש יוװ טָא .ןביירשאב
 טימ יו זדנוא וצ סע טָאה טקוקעג ןוא ;טייקסטוג א ,ןח א טנָאמראפ סע

 טאה סעּפע ;טמעראוועג ןוא טעשטשאלעג ןבָאה סָאװ ,ןניוא עמעראוו ,עטונ
 ןיוש טמוק" : ןושל ןכעלשטנעמ א ףיוא זדנוא וצ טדערעג ךיז טכאד סע

 ;טלעק ןוא ןגער ןופ ןצישאב ַאד דייא לעוו'כ ,רימ וצ רעכינ סָאװ ,דעלרעדניק
 רעד סיוא טיײירּפש סע יו טָא ,ץוש ןיימ ךייא ףיוא ןטײרּפשסיױא לעוו'כ
 . .. ."רעלענייפ עקניננוי ענייז רעביא ?גילפ 'ענייז טסענ ןיא ?ניופ

 -יטש םעיינ םעד ןיא טכארבעגניירא עמאמ יד טָאה ןטשרע םעלא םוצ
 זא ,זבענ לָאז אוה דורב טָאג זא ,ןגעוו הלונס א ראפ ,ץלאז ןוא טיורב עלעב
 סאד ןרעװו ןאטעגפא טינ לָאמנייק לָאז דעלעקניו ריפ ענענייא עריא ןופ
 ןייז "טנאּפשעגנייאש"7 עטאט רעד טָאה םעדכַאנ דלאב .ץלאז סָאד ןוא טיורב
 רעד ןיא הריד רעטלא רעד ןופ ןנַארטרעביא ןעמונעגנ ןוא ,םידימלת "רדח"
 -עבעב יד ,תיב-ילכ יד ,םיריס יד : "סטונ ןוא בָאה" ?סיב ןצנאג םעד רעיינ
 . ... טבעלעגנָא ןבָאה עמאמ-עטאט סָאװ ,סעכ

 -ענורעטנוא ,טנאה א טניילענוצ ריוא ןבַאה ,גראווניילק הרבח ,רימ

 ערעווש טימ זדאלאב ,קירוצ ןוא ןיה ןפַאלעג ןענייז רימ .לסקא א טראּפש
 יענאטשענ ןיוש רעדיו דלאב ןוא ייז רעביא ןלאפעג לָאמנייא טינ ,קעּפענ
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 ,לגילפ טימ יוװ ןנַארטעג זדנוא טָאה'ס .טורעג טינ ןבָאה ריפ .סיפ יד ףיוא
 םוצ ,ןעגנירּפש וצ ,ןפיול םוצ ןסירעגנ ךיז ןבָאה סיפ יד .ןטפול רעד ןיא
 -עזדנוא ןיא גָאט רעטסכעלסילג רעד זדנוא ראפ ןעווענ זיא סָאד .ןצנאט
 ףיוא ,טפאהעג ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא גָאט רעד ןעוועג ךָאד זיא סָאד ;ןבעל
 וצ ןֵא ךָאד רימ ןעמוק טנייה ;טמולחעג; גנאל ןיוש ןבָאה רימ ןכלעוו
 רעד יוװ ,זעזעג לַאמ ןטשרע םוצ רימ ןבָאה טנייה '! הלחנ רענעגייא רעזדנוא
 ךיוא ןיוש טעוו עמאמ יד ! דיירפ ןוא תחנ ןופ טניישעג טָאה םינּפ סעמאמ
 ןענייױו ןוא ןגָאלק טינ רעמ ןיוש טעװ יז ! ךעלעקניוו ריפ ענעגייא ןבָאה
 ובאה ריוא ראנ ןלעװ ריס .הנכש א ןייז ןופ עילָאד רערעטצניפ ריא ףיוא
 רעביל רעד ןעמוק םעשעצרימ טעוו'ס זא ןוא ,לטרעג םענעגייא ןקניניילק א
 ריפמ :ןסנירג יילרעלא טימ ,בוט-לכ טימ ןעייזראפ םיא רימ ןלעוו ,גנילירפ

 סע .רעמייב ןוא ןעמולב יילרעלא ןופ םיוצ א טימ ןעמיוצמורא םיא ןלעוו |
 טייל ןוא טאג סָאװ ?דנטרעג א טימ ,עלעביטש א ןייז לָאמנייא ןיוש טעוו
 . . ! ןעיירפ ריז ןלעוו

 ,טניירפ עטונ ענייז ןפורראפ עטאט רעד טָאה ,ןענוואד ןכַאנ ,תבש
 םעד דובכל שודיק ףיוא ,סעטרבח עיירטעג עריא ,תונכש עריא עמאמ יד ןוא
 ,ודיי ןינמ א טצעזעגסיוא ןסעזעג ןענייז שיט ןסיורג םייב ..תיבח-תכונח
 ןוא עיורג ,עגנאל טימ ,סעטַאּפאק ענעסאלטא ,עקידתבש ןיא ,םימכח ידימלת
 .תולדבה ענעטכאלפעגנ יד יו תואּפ עננאל ,עטלזיירקעג טימ ,ררעב עצראווש
 םיא ןבעל ;רעזייל 'ר ,הארוה-הרומ רעקשטיטלא רעד ןסעזעג זיא ןַאנביוא
 זיא סאוו ,המשנ עטונ א ,רשיו םת שיא ןא ,טחוש רעד (םוחנ) עקכַאינ 'ר
 ,םיקידצ עטסערנ יד ןופ רענייא סלא הביבס רעצנאנ רעד ןיא טמיראב ןעוועג
 א רעדַא ,ףוע ןא ןטכעש םיא וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןעוו לָאמ רעדעי זא יוזא
 ,שינרעטיצ אזא ןלאפאב םיא טגעלפ ,הסג המהב א ךָאנ טדער רעוו ןוא הסד
 ןדיינשרעביא ףלח ןפראש ןייז טימ דלאב ןפראד טעוװ רע סָאװ ,המיא אזא
 ,רעכבַא ראפרעד . . . ךעבענ גנוצ רעמוטש רעקידלושמוא ןא ייב זדלאה םעד
 זענַאק טינ טעװ ףלח ןייז ןעוו ,תבש גָאט רעקילייה רעד ןעמוקענ זיא סע זא

 .טלעו רעד ףיוא שטנעמ רעטסכעלקילג רעד ןעװעג רע זיא ,ןטכעש
 ןיא .טייקילעזקילג טימ ,ריירפ טימ טניישעג ןניוא ענייז זבַאה טלַאמעד
 ,החונמ רעקידתבש רעד טימ טיירפעג ךיז ןוא רעכעלקילג א ןסעזענ טציא רע
 ןעוועג רע זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא . . . הנתמ רענייש א טימ דניק א יוװ
 םלוע ןא ןטלאהעג טאה רע רעכלעוו ןופ ,עמאמ יד סָאװו ,ןדירפוצ רעייז
 .עלעביטש ןנייא ןא ףיוא טבעלעגנַא דיז טָאה ,האולמו

 'ר רעסיטסול זוא רעכעליירפ רעד ןסעזעג זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ןעוועג דאנ רע זיא דמלמ א ץוח א סָאװ ,עלעדיי קידוועריר ןיילק א ,עקלאוש
 לּפוטמ לעב רעסיורג א דיוא ןוא הליפת-לעב א ,ארוק-לעב א ,עקות-לעב א
 ,תוכרב קינייוו טאהעג רע טָאה תוכאלמ ענייז עלא ןופ םנה .רעדניק טימ
 .טימעג ןכעליירפ א ןיא קידנעטש ,זָאלגרָאז ןעוועג קידנעטש רע זיא ךָאד
 ,שרדמ-תיב ןטייווצ םופ יאבנ רעד ,קאנרעטסאּפ ריאמ 'ר ןעוועג ךיוא זיא ָאד
 ץנאג טגעלפ רע ןעמעוו ייב ,דניירפ-רעטוג רעתמא ןא ,דידי א סנטאט םעד
 .בינכש ןוא טניירפ-עטונ עכלעזא רָאנ ןוא .דסח:-תולימג ןקיטיונ א ןגירק טפַא
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 טלעטשעגפיורא רלאב טאה ,עטלארטשעצ א ,עקיטכיל א ,עמאמ יד
 ערעדנא ןוא דעלכיק-רעייא ,דאקעל-קינָאה ,סקעבעג ןסיז ,ןקאמשעג שיט ןפיוא
 דובכל טכארבעג ריא ןבַאה ,טניירפ-עטוג יד ,תונכש עריא סָאװ ,דנמיכ םינימ
 .ןפנארב שאלפ א ןסקאוועגסיוא שיט ןפיוא זיא דלאב .תיבה:תכונח םעד
 -ניא ןבעלרעד וצ ןשטנווועג דיז ,םייחל ןעקנורטעג ,טכאמעג הכרב ןעמ טָאה
 -לעב םעיינ םעד ,לארשי 'ר ייב ןוא ,לארשי-ללכ ןפיוא תומחנו תועושי ןכינ
 ריז טעװ רע ;וו החלצה ןוא ?זמ ןביוהנָא ןיוש דיז האלהו !םויהמ לָאז ,תיבה
 סאוו ,עלעביטש םעיינ ןקיזָאד םנופ זא ,ןבעג לָאז טָאג ןוא ,ןדנעוו ןוא ןרעק
 טאהעג גנאלדזרַאי טָאה סָאװ ,עמשטערק סוהימרי 'ר ןדייז םנופ השורי א זיא
 עיינ זעמוקסיורא רעטייוו ןלָאז ,הרותה לוק םעד טנעוו עריא ןיא טּפאזעגנייא
 . . . םימכח ירימלת 'תורוד

 .סידנפולינב ראג ןרָאװעג םלוע רעד זיא ןפנארב ?סיב ןכַאנ
 ןעננוצ ,טרעקאלפעצ ריז ןבָאה רעמינּפ ,ןדנוצעצ דיז ןבַאה ןניוא
 רעד .,רעלטרעוו-הרות ןגָאז ןבייהעגננַא ןעמ טָאה ,זדנובעגרעדנאנאפ ריז ןבָאה
 ןייז ףיוא ןנַאז ןעמונעג טָאה ,ןגיוא ענעדנוצעצ טימ ,רעטמאלפעצ א ,עטאט
 ךמאמ רעד ןרָאװעג רָאלק םיא זיא טציא טשרע זא ,לטרעווכיילג א רעגייטש
 זיא בייוו ןייד ןעוו -- "הל שיחלו ןיחג אצונ רתתיא" : טנָאז סָאװ ,?"זח
 . . . ריד טגַאז יז סָאװ רעה ןוא ריא וצ רעיוא ןייד וצ גיונ ,עקניניילק א וליפא
 סאבעלאב א ןרעוו וצ ןעוועג הכזמ טציא םיא טָאה טָאג סָאװ סָאד םיראװ
 ,היחתש עטתינולּפ ןייז ןעקנאדראפ וצ סע רע טָאה ,הלחנ רענעגייא ןא טימ
 עקיזַאד יד ןעיובוצפיוא טראּפשעגנייא ךיז ?יח תשא עתמא ןא יוװ טָאה סָאװ
 טָאנ זא ,ןומטיב רע טָאה רָאד ,ענייז טינ ןצנאגניא רָאנ זיא סע םגה .זיוה
 .טציא זיב ןפלאהעג ןיוש םיא טָאה רע יו ,ןפלעה רעטייוו טעוװ אוה דורב

 ןופ טלגנירעגמורא ,סנטייוורעדנופ ןענאטשעג זיא סָאװ עמאמ יד
 םלוע אזא ראפ ןטאט םנופ רעטרעוו-ביול עכלעזא קידנרעהרעד ,רעכייוו עריא
 ןעמונענ דוטראפ ריא ןופ גערב א טימ ןוא טלטיורראפ סראטש ריז טָאה ,ןדיי

 -רעד יז טַאה דעלדנע . . . ניוא ןופ רערט ןקידתחנ ,ןכעלקילג א ןשיווסיוא
 ,טקַיגראב לסיבא דיז טָאה יז רַאנ יו ןוא . . . טלָאװעג טָאה יז סָאװ טבעל
 : ןפורעגנָא דיז יז טָאה

 יו ,עדמערפ א ןעננאנעגמורא ךיא ןיב טציא זיב יוװ יוזא ,יתובר ---
 רעבירעד ,ּפַאק ןרעביא דאד םענענייא ןייק טאהעג טינ ,דרע רעדמערפ ףיוא
 בינ עלעביטש םעיינ ןיימ ןיא זא ,הדעו םע ?כ ינפכ רדנ א ןַאט טציא ךיא וט
 טעװ סע רָאנ ןעוו זא ,םיחרוא יתסנכה א ראפ רדח א קידנעטש ףיוא ּפִא ךיא
 רע לָאז ,הרות-זב א ,חלושמ א ,דינמ א ,דיי רענייש א ?לטעטש ןיא ןעמוק
 .ןקיטכענ וצ יו זבָאה

 ,רבח סנטאט םעד ,דמלמ רעד עקלואש 'ר רעקיטסול ,רעכעליירפ רעד
 ועמ .טּפאכעגרעטנוא טָאה םלוע רעצנאנ רעד .ןונינ א ןניוצראפ דלאב טָאה
 -רעדנאנאפ טָאה ןעמ .שיט םעד רעטנוא ןופ ןראשסיורא ןעמונעג דיז טָאה
 וזַאלענקעװא דיז ןוא ?סקא ףיוא טנאה ןפרָאװראפ ,קנעב עננאל יד טקורעג
 -ניפ ןוא טעקּפָאהעג ןבָאה סיפ ,טייז א ןָא ןפרַאווראפ ּפעק יד .,ל?דוקיר א ןיא
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 עקידתבש ןופ סעלַאּפ עננאל ,עטיירב יד .טקאט םוצ טקאנקענוצ ןבָאה רעג
 -ענ ןוא םענייניא טרעטנַאלּפעגפיונוצ ךיז ןבָאה סעטַאּפאק ןוא סעציּפושז
 ןענאטשעג ןענייז סָאו ,רעבייו יד .לנילפ טימ וװ ןטפול רעד ןיא טשטאּפ
 הרבח ,ריפ .טנעה יד טימ טעקסעילּפענוצ קידתועינצ ןבָאה ,ןטייז יד ייב
 דיז ,דַאהאראק ןסיורג םעד ןיא ןסירעגניירא דיוִא דיז ןבָאה ,נראווניילק
 -טימ ןעמונעג ךיוא ןוא ,עלָאּפ סנכש םייב ,?טראג סנטאט םייב טּפאכעגנַא
 : לוק ןפיוא ןעגנוזעג ןבָאה םענייניא עלא ןוא .םלוע זכעליירפ זטימ זצנאט

 ,רימ ןענייז ,ןענייז רימ סָאוװ"

 ! רימ ןענייז ןדיי רעבַא"

 .רימ זעוט ,זעוט רימ סָאװ"

 ". . ! רימ ןעיוב רעזייה עשידיי רעבַא"

 רָאשװער רעד

 זדנוא וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןגעוו עקיטָאלב "ד דיג יו ,רעמוז ןדעי
 ךיז טאה רוטאנ עצנאנ יד ןוא ,ןרָאװעג טנקירטעגנסיוא ןענייז ,לטעטש ןיא
 ,ןוז רעד ןופ ןלארטש ענעדלַאנ טימ ןסָאנאב ןוא ,ןסקאוועצ ןוא טילבעצ
 .רעסייק ןשיסור ןראפ ןרעטיצ קראטש ןביוהעגנַא עמאמ-עטאט עניימ ןבָאה
 ,לקעלג א טימ ןעגנילק א סעּפע סנטייוורעדנופ טרעהרעד טָאה ןעמ רָאנ יו
 ,"קינלאשטאנ" רעשיסור א ,ץירּפ א טראפ סָאד זא טנַאזעגנָא טָאה סָאװ
 דנַאלב ןייז ןופ רָאה רעדעי זא ,טנאוו יד יוװ דיילב זרעוו עטאט רעד טנעלפ
 -נאנאפ דלאב טגעלפ רע .ןעלסיירט וצ זבייהנא דיז טנעלפ דרַאב רעטכידעג
 א יו ,ןטייז עלא ןיא ןפיולעצ ריז ןנעלפ םידימלת יד .רדח םעד ןזָאלרעד
 -ניא ןייטש ןביילב טנעלפ ןעמיוק םייב עמאמ יד .לנייפ ענעקָארשעצ עיאטס
 טינ ךיז ןוא טנאה ןיא ?פעל-דָאק םענרעצליה זטימ ,עטראטשראפ א ןצנאג
 םולשב זיא קינלאשטאנ רעד ןפלָאהעג טָאה טָאג זיב .,טרָא ןופ ןריר טנעקעג
 טשרע ,זראוועג טליטשראפ זיא לקעלנ םנופ ןעגנילק סָאד ןוא ,ןרָאפעגרעבירא
 .ךיז וצ ןעמוקעג ןעמ זיא טסלַָאמאד

 -רַאי טנעלפ סָאװ ,ראזיווער ןראפ ןקַארשענ יוזא ךיז ןעמ טָאה סָאד

 יעּפ ןופ שזא" רעדָא ,טאטש-עינרעבונ רעד ןופ ןעמוקענּפַארא ,סױא-רָאי ,ןייא

 -ראפ ּףַארטש "?בור טרעדנוה יירד יד" ןטאט םייב ןענַאמוצפיוא "גרובסרעט

 ןוא .וויזירּפ םוצ ןרעזייל ,ןוז ןרעטלע ןייז טלעטשענוצ טינ טָאה רע סָאװ

 רעסייק זשיסור םעד טפייפעננָא דיוא טָאה ,רעב-השמ .,ןוז רעטייווצ רעד עוו

 "זאק" וצ בוח סנטאט םעד זיא ,עקירעמא ןייק שזא חרביו טכאמעג דיוא ןוא
 אד .לבור טרעדנוה סקעז ןופ עמוס רעקידכעלייק רעד וצ זיב ןניטשעג "אנ
 בוח זסיורנ ןייז ןענַאמוצפיוא אקוד טראּפשעגנייא ןיוש דיז רעסייק רעד טאה
 .דמלמ םעד ,ןטאט םייב

 טנעקענ ריז ןעמ טָאה ,רעמוז רעביל רעד ןעמוקעג זיא סע רָאנ יוװ זיא
 דעד רעדָא ,רַאסעסא רעד ןעמוקּפַארא ננולצולפ לָאז נָאט עדאיל א זא ,ןטכיר
 -עבעב יד טימ ,טייקשיטאבעלאב ל?לסיב עצנאנ סָאד ןבײרשּפָא ןוא ,רָאזיווער
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 .ֿפשזרעמ ןטימ ,רעטכייל ענעשעמ יד טימ ,ןענאפ-השורי ענרעּפוק יד טימ ,סעכ
 סע זא ,טרעהרעד טאה ןעמ רָאנ יװ זיא . . . רעדנאנא טימ ץלא טימ ןוא
 א טּפאכעגמורא ןעמעלא טָאה ,טָאטש רעסיורג רעד ןופ "לּפענק א" ןָא טמוק

 ןעועג ?טעטש ןיא ןענייז "תובוח-ילעב עכעלרעסייק" עכלעזא לייוו ,קערש
 -ראפ זיא רעמוז רערעייט ,רעביל רעד ,ןפלַאהעג טָאה טָאג ןעוו טשרע .דס א
 -עננַא רעדיוו דיז טָאה טסבראה רעסאנ ,רעטלאק רעד ןוא ,ןרָאװעג ןדנגווש
 ',ךעטכידעג א טימ ןגעטש ןוא ןגעוו עלא ןסָאנראפ ןוא סננער .ענייז טימ טקור

 :טמעטָאעגּפָא רעיירפ עמאמ-עטאט עניימ ןבָאה טלַאמעד ,עטָאלב רעקיּפעלק
 דעד ףיוא ןפַאלש קִיגר טנעקעג ןיוש ריוא ,גראווניילק ,רימ ןבָאה טסלַאמאד
 . . . סנּפָאק וצ ךעלעשיק סעמאמ

 זיא עטַאלב רעקיּפעלק ,רעפיט רעד ןופ תוכז םעד ןיא רָאנ טינ רעבָא
 -ניירא ןופ ןרָאװעג ?צינ ןנעמראפ ?סיב טעוװערַאהראפ-רעװש סנטאט ןיימ
 -ואדראפ וצ טאהעגנ סָאד רימ ןבָאה רקיע רעד רַאנ ,טנעה עשייונ ןיא ןלאפ
 רעקסנאשטשעמ" רעד ןופ (דילגטיס) "ןעלשט" ןשידיי ןקיטָאטש םעד ןעק
 -אב רעד וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,ןקיטָאק לדוי ,(טארטסינאמ) "עװארּפוא
 טריפעג תורוד ןופ דשמ ןיא טָאה סָאװ ,החּפשמ-קיטַאק רעצענעמאק רעטמיר
 יד ןנעלעג קידנעטש זיא טנעה יד ןיא ייז ייב .המר דיב טָאטש עצנאג יד
 א סרעייז טיפ .תוסנכה עשיטָאטש ערעדנא ןוא עסקאט יד ,"עקבָארַאק"
 "ענג ייז ןעמ טָאה ראפרעד עקאט ןוא .,ןענעכער טזומענ ךיז ןעמ טָאה טרָאװ
 עניימ" סקיטאק ל?אקזחי ,עז) "עידראווג עכעלרעזייק" יד ץענעמאק ןיא ןפור
 | , .("תונורכז

 -אנ" יד ערייז-רעטלע ןוא עדייז ןייז יוװ ,ןעווענ ךיוא זיא קיטָאק לדוי
 -לאשטאנ רעשיסור רעד טימ ןדנובעגסיוא ,"םיסנרּפ" יד ,"סעקישטשרַאב
 רעדעי ,קינלאשטאנ רעדעי .טארבד-ינאּפ א ןעוועג ןכעלטיא טימס .עווטס
 עינרעבוג רעד ןופ רעדָא ,דזעיוא ןופ ןעמוקסעג זיא סָאװו ,שטנעמ רעסיורג
 -ַאק ?רוי ייב טיזיוו ןטשרע םעד טאטשענּפָא טָאה ,םיקסע סננורינער בילוצ
 יד טא .קראמ ןופ רעטנעצ עמאס ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ ,בוטש ןיא ןקיט
 .ןַאלאס ןשיסור א ןופ רעטקאראכ םעד ןגַארטעגנ עקאט טָאה בוטש עקיזָאד
 -יפעטניא עשיסור יד ,ינּפ עשיטַאטש יד ןעמוקפיונוצ טפַא ריז ןגעלפ ןיהא
 -ײטּפא רעשיליוּפ רעד ,רָאטקַאד רעשידיי רעד ,חלנ רעשיסור רעד יװ ,ץנענ
 .ערעדנא ןוא (רעטכיר) אידוס רעד ,רעטסײמטסַאּפ רעד ,וואטסירּפ רעד ,רעק
 ייט ןוא ןייוו ,זפנארב ןעקנורטעג ,ךאש ןיא ,ןטרָאק ןיא טליּפשענ טָאה ןעמ
 ,סעװארטַאּפ עשידיי עקאמשעג יד טימ ןסיבראפ ןוא ,ראווַאמאס ןסיורג םנופ
 סנטייצאב ןיוש טנעלפ ,ליח-תשא עטמסיראב יד ,עקטאמ ,בייוו ןייז סָאװ
 ןיא עטשרע יד ןעוועג דיוא ןענייז רעדניק סקיטָאק ?דוי ..ייז ראפ ןטיירנוצ
 -נומ ןגַארטעג ,עיזאנמיג רעקסירב רעד ןיא טנרעלעג ןיוש ןבָאה סָאװ טַאטש
 ,לךיל שיסור א טפייפעגרעטנוא ןוא שיסור טדערענ ,ּפענק ענרעבליז טימ ןריד
 וצ ןפַאלעג ןיוש זעמ זיא ,הריזנ א ווו ,קילנמוא ןא ווו ,הרצ עשליהק א ,זו זיא
 ןעמ טָאה ."רעסייס םוצ עינעשַארּפ" א ןביירש לָאז רע ,ןלדתש םעד ,ןליטַאק
 וצ ןפאלעג רעדיוו ןעמ זיא --- "?לָאקַאטַארּפ" א ,"טקא" ןא ןדיי א טכאמעג
 רע יו ,תובישח טימ ,עדריוו טימ ןרעהסיוא ןכעלטיא טנעלפ רע .ןקיטַאק
 . . . ןיילא רָאטאנרעבונ רעד ןעוועג עקאט טלָאװ
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 טיס סיוא טלאה סאו ,ריבנ רעכייר א יוװ ,טָאה קיטַאק ?דוי רעד טָא
 וצ ךיז ףיוא ןעמונעג ,עיצוטיטסניא עשלהק עסיוועג א עיּפָארטנאליפ ןייז
 רעסייק םוצ ןלאפניירא טינ לָאז סע ,טייקמערַא לסיב סנטאט םעד ןעמערישאב
 ןיא ןעמוסעגּפַארא זיא'ס זא טקעמשרעד טָאה רע ךיג יוװ .,ןיירא טנעה יד ןיא
 טגעלפ ,"עקידלבור טרעדנוה יירד יד" ןדיי ייב ןענַאמ וצ רָאזיוװער א טאטש
 לָאז ןעמ זא ,זדנוא ןנַאזוצנַא עיוואטסאז ןייק דחוימ חילש א ןקיש דיילנ רע
 ."ץמח םעד ןעמארסיוא" רעכינ סָאװ

 םעד .שינערעקרעביא ןא ,עכַאטאמוס א בוטש ןיא ןרעוו טגעלפ דלאב
 דעד ןּפאכ ןעמענ ןגעלפ םינכש ענעּפַאלעגנָא ןוא םידימלת ערעטלע סנטאט
 ;עססאטסעווא זוא םירפס גנאנ א רעד ,עשזייד א רעד ,ןשיק א רעד ,ענערעּפ א
 פארא יד טימ שיט ןסיורנ םעד רָאנ ןעמ טָאה טזָאלענרעביא .םייהא דיז וצ
 ןייא סָאװ ,טעב ןקידנעקניה םענרעצליה םעד טימ ,"סעּפאלק" ענעגנאהעג
 -ףַאלש" רעד טימ ,ץלַאה לצעלק א ףיוא טראּפשעגנָא ןעוועג זיא רענייז סופ
 -- "סעסינעס" --- סעז-יורטש טימ טּפָאטשעגנַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,''קנאב
 -הריד ןיילק רעזדנוא טָאה "ץמח תקודב" אזא ךָאנ .,ןפורעגנ ייז טָאה ןעמ יו
 .סיוא לָאז דליב סָאד ידכ ןוא . . . םָארנַאּפ א ךָאנ טשרע יװ ןעזעגסיוא .על
 ךיז ,טנאה ןיא רפס א ןעמענ עטאט רעד טנעלפ ,שיטסילאער-טכע ןסוק
 טָאה עמאמ יד ,טנרעל רע יו טשרמולכמ טכאמעג דיז ,שיט םייב ןצעזקעווא
 יז טָאה גראווניילק זדנוא ןוא .ןקילפ םוצ ןרעדעפ טימ ּפָאט א טּפאכעג
 רימ סָאװ ,טיורב עטראה דעלקיטש וצ ןיירא דעלטנעה יד ןיא טּפוטשעגניירא
 .... האנה רעדנוזאב רָאנ א טימ טייקענ טסלַָאמאד ןבָאה

 -טרַאּפ ןקיד ןטימ ,ןקיטַאק לדוי ןופ גנוטיילנאב ןיא ,רָאזיוװער רעד
 רע טעו דלאב טָא-טַא זא ,רעכיז יוזא ןעווענ זיא סָאװ ,םערָא ןרעטנוא לעפ
 סָאר ןעזרעד טָאה רע רָאנ יו זיא ,רצוא-הכולמ ןשיסור םעד ןרעכייראב ןיוש
 -זיולבטנא זא ,רעטעקאנ א ןנעלעג טציא זיא סָאװ ,תולד סנטאט םנופ םינּפ
 טירט א זכאמ וצ םאהענ ארומ ןוא לעווש םייב ןייטש ןביילב טנעלפ ,רעט
 ןַאט גערפ א רע טגעלפ ,רעסייק ןייז ראפ ןייז וצ אצוי ידכ ןוא . . . רעטייוו
 : ןטאט םעד

 ?(דניזעגזיוה) ַאווטסיעמעס ייד טימ וטסבעל ןענאוו ןופ ---

 -םיוא טינ ןרעפטנע עטאמ רעד טנעלפ --- ,הבצק רעשלטעטש ןופ ---
 ,ּפָאק םעד קידנביוה

 ? ןיז ענייד ןענייז ווו ---

 וכוז ,זיירא טלעוו רעד ןיא ץעגרע דךיז ןפָאלעצ ,טינ סייוו ךיא ---

 .ץכערק א טימ וזַאלסיוא עטאט רעד טגעלפ -- . . טיורב

 ,רעביירט-סעווַאטאק א ,רעלציוו א ןעוועג עבטכ זיא סָאװ ,קיטַאק לדוי

 ושיסור ןטימ ליּפש ןייז סָאװ ןדירפוצ טסכעה ןעוועג טציא רע זיא ךָאנ וצרעד

 ופדאוווצ ךַָאנ טייז ןייז ןופ טנעלפ ,ןבענעננייא יוזא םיא ךיז טָאה רצזיווער

 : קידננַאז ,לטרעוו א
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 "ףלַאשז לורס" רעד םטָא יו ,"יערוועי ינָאשטוא" אזא קילדעוו ---
 ךַאנ םיא לָאז ודוה םורי רעסייק רעד זא ,לודנ רשוי א ןעווענ טלָאוװ ,זיא

 . ..4תבש ףיוא ?בור רַאּפ א ןקישניירא

 א ןסייה ,?קנעב ןבלאה א ףיוא ןצעזוצ ךדיז טגעלפ רַאזיוװער רעד
 וכעלמענ םייב זא ,ןביירשרעטנוא ךיז ןלָאז םיטאבעלאב ענעעזעגנַא רַאּפ
 -יחמב זיא רע לייוו ,ןענופעג טינרָאג ןרעיודאב םוצ רע טָאה ,"ףלָאשז ל?לורס"
 ןראפוצקעווא ןעגנוווצעג רע זיא רעבירעד ןוא ,סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבק א הל
 .סױא-רָאי ,ןייא-ראי טריפעג סע ךיז םָאה יוזא . . . טנעה עקידייל טימ

 -ענייא ןא רעביא סָאבעלאב א ןרָאװעג זיא עטאט רעד דיג יוװ רעבָא
 טריפעגרעבירא טָאה ןעמ סָאװ ,עלעביטש-השורי סעמאמ רעד -- הלחנ רענ
 סאוו : עגארפ יד טלעטשענ ריז טָאה ,ןיירא לטעטש ןיא עלעקסול ףרָאד זופ
 -םרעטעּפ ןיא רעסייק רעד ריז טסיוורעד הלילח רעמָאט ? ןייז רעטציא טעוו
 רענעגייא ןא טימ ןרָאװעג טכירעגפיוא גנולצולּפ זיא עטאט רעד זא ,גרוב
 ,ידיינר םיסכנ יד טימ ,אלימ ? ןעמענוצ יז ןוא ןעמוק ךַאד רע טעוװ ,בוטש
 רעכַא .ןבעג הצע ןא ןיוש ריז ,לָאמעלא יו ,ןעמ טעוװ ,ןילטלטמ לסיב ןטימ
 ? ןכש א ייב ןטלאהאב םינ דַאד ןעמ ןָאק בוטש א

 -קעווא עטאט רעד זיא ,ןעמאמ רעד טימ תעדה בושי ןננאל א רָאנ
 -עלאב רעקידובכב א רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,קאנרעטסאּפ ריאמ 'ר וצ ןפַאלעג
 זבירשראפ ןעוועג אזא ?ביטש ןייא טינ זיא ראפרעד ןוא ,לטעטש ןיא סָאב
 -ענ ?ביטש עקיזַאד סָאד זא ,"ןינק" א םיא טימ טכאמעג ,ןעמָאנ ןייז ףיוא
 זמאט םוצ ןעמוקענּפַארא זיא רַאזיוװער רעד דיג יוװ זיא .,םיא וצ ךיוא טרעה
 -סאּפ ריאמ 'ר רעטעּפַאסראפ א ןפיול וצ ןעמוקעג דלאב זיא ,לטעטש ןיא
 שוריפב זיא סע ווװ ,טנאה ןיא (הריכמ רטש) "עשטּפוק" רעד טימ קאנרעט
 -ָאד סָאד זא ,תודע טימ טעמתחעגנ ןוא סייוו ףיוא ץראווש ןעוועג ןבירשראפ
 וליפא ,ןמיס א -- סנגייא ןייז ,"אוומסעשטשומיא" ןייז זיא עלעביטש עקיז
 רעניימ עטאט רעד רָאנ .םעד ראפ ךיוא רע טלָאצ ,ןרעייטש יד ,"זנַאלאנ" יד
 ... ןכש ןייז ,"קינרעמַאק רענדיב" ןייז יו רעמ טינ זיא

 ריא זנעוו ןעמ טָאה גנאל-ןרָאי סָאװ ,השעמ אזא ןעשעג זיא לָאמנייא
 טינ ייברעד ןוא ,עיוואטסאז ?טעטש ןיא ןוא ץענעמאק "טָאטש" ןיא טדערעג
 .קיטַאק לדוי ןופ ּפָאק ןפראש ,ןגולק םעד ןביול וצ ןוא ןעמיר וצ טרעהעגפיוא

 : אזא ןעוועג זיא השעמ יד

 -עמאק ןייק ןעמוקענּפָארא זיא ,גָאט-רעמוז םענייש א ןיא ,גנולצולּפ
 עקידרעירפ עלא ןופ ןעוועג שרעדנא ןצנאגניא זיא רעכלעוו ,רָאזיוװער א ץענ
 עדנאלב ,עקנעניד רַאּפ א טימ קענש רעגנוי א רָאנ ןעוועגנ זיא סאד .ןרָאזיווער
 טכאמעגכרוד טָאה סָאוװ ,ףוג-לעב ןשיפרָאד ,ןכייר א ןופ ןוז א --- דעלעצנַאוװ
 טאה ."קינוואנישט" ןרעוו וצ טנידרעד רינ דיז טָאה ןוא עלַאקש עשיסור א
 טימ טאה רע סָאװ ,"אקשויטאב ראצ" ןייז וצ טייקראבקנאד סיורג ןופ ,רע
 .שפנבו בלב םיא ןעניד וצ ןעמונראפ ריז ,דָאנג ןוא דסח אזא ןָאטענ םיא
 טקוקעגנ טינ זא ,ןזייוואב טלַאװעג ,תוחילש רעטשרע ןייז ייב ,ןיוש רע טָאה
 טאהענ !בַאה ,םיא ראפ ןעוועג ןענייז סָאװ ןרָאזיוװער עקידרעירפ עלא סָאװ
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 ןא ונילעיאל זיא ,"ףלאשז ?ורס" ,עטאט ןיימ זא ,ןטרַאּפאר טלעטשענוצ
 םענעכַארבעצ םענעגייא ןייק וליפא טינ טנַאמראפ סָאװ ,"סאינדעב" רעתמא
 קאנק ןייא טימ םיא ייב ןענַאמוצפיוא ןזייוואב אקווד רעבָא רע טעוװ ,?ברעש
 זופ ןיז ענעפַאלטנא ייוצ ענייז ראפ דעלברעק טרעדנוה סקעז עצנאג יד
 .וויזירּפ

 רעבא טָאה רע .,לטעטש ןיא ןעמוקעג סָאד רע זיא סולשיאב םעד טימ

 יד זא ,טאהענ ארומ טלַאװ רע יו ,ןלייצרעד סלַאװעג טינ ןופרעד םענייק
 יו ,לציּפש א ןַאטּפָא טינ סעּפע ָאד םיא ןלָאז "סעדישז ערטיכ" עשלטעטש
 . . . טגָאזעג םיא טלאוו ץראה סָאד

 -עגנא ןא ןעגנאגעגמורא .אינסכא רעמערָא ןא ןיא ןרָאפראפ ןיא רע
 "וצ:טייצ ןופ .טדערעג טינ טרָאװ ןייק םענייק טיס .רעזייב א ,רעטערומכ
 -ארק יד ןשיווצ ,קראמ ןרעביא ,ןסאנ יד רעביא ריצאּפש א טּפאכענ טייצ
 זבָאה סָאװ ,ןניוא עזייב ,ערטיכ ענייז טימ טשרַאפעג ,טכוזעג ,טקוקענ ;ןעמ
 .ןעמעלא ףיוא קערש א ןפרָאװעגנַא

 טימאב טינ ריז טאה קיטאק לדוי רערטיכ ,רעגולק רעד ?םיוו ףיוא
 זעמוק ןייז ןופ דוס םעד םיא ןופ ןנירקוצסיורא םלועבש תואצמהדלכ טימ
 טװנרּפענ לָאמנייא טינ ןיוש םיא טָאה רע .ןעננולעג טינ םיא זיא ,רעהא
 רע סאוו ןנַאז ןבעל ץירּפ רעד רָאנ לָאז ,אברדא ,זא ,ןשינערעהוצנַא ןבענ
 סלא ,רע טעוו ,לטעטש ןיא ןייז ןייז טימ ןסיוא ָאד רע זיא סָאװ ,טננאלראפ
 םיא ,ןעמוק ןגעקטנא םיא ,עוארּפּוא רעקסנאשטשעמ רעד ןופ "ןעלשט" רעד
 ,ןרַאזיוער עלא טימ גהונ דיז זיא רע יוװ ,ןקיטיונ םעלא טימ ןטלעהסיורא
 רעד !ןפלַאהעג טינרָאג רעבַא טָאה סע . . . םיא ראפ ןעמוקעג ןענייז סָאוװ
 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,דרעפ גנוי א יװ ,טראּפשעננייא ןבילבענ ץלא ןזיא יונ
 ,ןגָאו א ןיא טנאּפשעגנייא לָאמ ןטשרע םוצ

 ראפ סאוו סייוו רעוו -- : הלהב א ןעוועג לייוורעד זיא לטעטש ןיא

 עשידיי זבַאה -- ? ןַאטּפָא ַאד ךָאנ סע טעוװ ,ומש חמי ,לרע רעד טָא תורצ א

 .ורעדנא ןטימ רענייא טעקשושעג דיז רעקנעש ןוא רעמערק

 ;"הרוחס ענעפירט" ןייז ןטאטשאב ןביוהעגנַא רעכעלטיא טָאה דלאב
 ,סאווק דעלשעלפ יד רעטייווצ א ,ןלַארעדנאב יד ןָא ןוטיט רעלקעּפ יד רענייא
 תורוחס םינימ עכלעזא ךָאנ ןוא דעלעבעווש דעלקעּפ יד רעטירד א ,זפנארב
 ובאה ץעזעגנ ןטיול סָאװ ,םידמלמ .הנויח רעייז ןניוצעג ןבָאה ןדיי סָאװ ןופ
 ןדיי ,.םירדח יד ןזָאלענרעדנאנאפ ןבָאה ,ןטנעטאּפ זבָאה טפראדענ דיוא ייז
 ,ררַאש ןדעי ראפ זקארשעג דיז טָאה ןעמ .ּפעק ןָא יו ןעננאנענמורא ןענייז
 יוא ןשטנעמ דעלעקּפוק ןענאטשענ ןענייז םוטעמוא .ןטָאש םענעגייא ןראפ
 וצ ןרעיוא ןוא ?ליומ טלעטשעגנַא טָאה רעכעלטיא .טעקשושעג ךיז {בָאה
 יוזא יו הצע רעדנא ןא ןבעגעג טָאה רענייא רעדעי .טדער ןעמ סָאװ ןרעה
 ריז טָאה ?טעטש . . .שדח דלמ םעד ,רָאזיוװער םעיינ םעד טָא ןנילקוצרעביא
 "עגנייא ןיא רע ּווװ ,אינסכא רעד ראפ טיירדענמורא ךיז טָאה ןעמ .,טניוװענ

 זוראד זופ ןעמ טעוװ רשפא -- טשרָאפעג ,טּפאנשענ טָאה ןעמ .ןענאטש

 בעד ץירּפ רעד ַאד ןיוש טציז טסיזמוא טינ סירָאװ . . . ןיינרעד סָאװ סעּפע



 ףרַאז .פ 42

 . . .ליוװ רע סאו ןוא זיא רע סָאװ טינ ץלא ךָאנ סייוו טָאטש ןוא נָאט ןרעדנא
 ...תולנ רעשיריי רעד יוװ גנאל יוזא ןניוצעג ךיז ןבָאה געט יד ןוא ןהעש יד ןוא

 .א ןעוועג זיא סע .העושי יד ןעמוקעג זיא טכירעגמוא רַאנ רעבָא
 םייהא ןבירטעג ןיוש טָאה דוטסאּפ רעד ןעוו ,בירעמל החנימ ןיב ,טכאנראפ
 ןפור טקישעג גנולצולּפ "לודגה ןודָא" רעד טָאה ,עשאּפ רעד ןופ עדערעשט יד
 ןריצאּפש ?סיבא םיא טימ ןייגנ וצ טניילענרַאפ םיא ןוא קיטָאק ?דוי ךיז וצ
 .געוו-ריצאּפש רעשלטעטש רעטסנעש רעד ןעוועג זיא סָאװ ,"ןקירב יד וצ"
 טַאה סע .גנודאלנייא עקיזַאד יד טָא ןעמונעננַא {רענ רעייז טָאה קיטָאק ?דוי
 רעד טָאה דעלדנע סָאװ ןָאטעג האנה קראטש רעייז ,ךיז טייטשראפ ,םיא
 .ףיקת-טאטש םעד ,םיא ראפ ןגיוב טזומענ טראפ דיז "ץירּפ" רעזייב ,רעננוי

 דיי רעד ,טייל-עסיורג עדייב יד זא ,ןעזרעד טָאה טאטש יוװ ןוא
 ןייא ןופ ליומ ןיא ראניצ ןבַארנ ןטימ ןוא טנאה ןיא ןקעטש ןטימ ,קיטָאק
 זופ ,םערָא ןרעטנוא ל?עפטרַאּפ ןקיד ןטימ קינלאשטאנ רעשייונ רעד ןוא ,טייז

 עלא ןבָאה  ,ריצאּפש א ףיוא ןזַאלעגנסיורא ךיז ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד
 טעװ ץלא זא ,ןמיס א זיוש םעד ןיא ןעזעגנ טָאה ןעמ .טמעטָאענּפָא רעיירפ
 . . . ןטונ םוצ ןזָאלסיוא ךיז םעשעצרעמ

 ענעטסאמעג טימ ,רעלטימעג ,ןעגנאנעג יוזא ךיז עדייב יד ןענייז
 .עיואטסאז עלעטעטשראפ םוצ טריפעג סָאה סָאװ ,געוו םוצ ןיהא ,טירט
 -סיודא ןעמונעג רָאזיוװער רעד טָאה ,ןכייט יד וצ ,ןקירב יד ייב ןיוש קידנעמוק

 ,"יטסַאמאז" ןייק ןייג וצ העדב טציא רע טָאה סאד זא ,דוס םעד דיז ןופ זבענ
 . . . עיזיווער א םיא ייב ןכאמ ,"ףלַאשז לורס" ,"יערוועי" םוצ

 קראטש ןרָאװענ דעבענ םיא זיא טרעהרעד סָאד טָאה קיטָאק ?דוי ןעוו
 רעבָא .טכירעג טינ דיז רע טָאה סעכלעזא ףיוא .ןצראה ןפיוא ענטומעלאק
 ןיא רָאזיוװער םעד ןזָאלרעביא טינ רָאד ןָאק רע ? ןַאט טציא רע לָאז סָאװ
 טייג סָאד זא ,דמלמ םעד רעלעקסול לארשי ןגאזנַא ןפיול ןוא ןענירד ןטימ
 ןעננאגעג טינ טציא זיא םיא ? סעכעבעב ענייז ןביײרשּפָא םיא וצ טציא ןעמ
 דַאנ ,זדיי ןעמערַא ןא ןכאמ רעלקילגמוא טציא טיינ ןעמ סָאװ םעד ןיא יוזא

 רעד סלא עיצאטוּפער עצנאג ןייז סאו ,טראעג טציא םיא טָאה רקיע רעד

 . . . ןָאק ןיא ןצנאגניא טציא טייטש ףדעלעדיי ענייז ןופ רעצישאב

 טגַאיעגנָא דָארג ריִז טָאה ,םימשה ןמ סנ א יװ -- לַאמאטימ רעבָא

 -עג לקעז ןטימ ,ןאשטַאב א ייב יו ,סיפ עגנאל יד טימ רעילַאטס רעד עייש
 ןופ ןעגנאגעג זיא רעכלעוו ,טנאה ןיא ?בוה ןוא ל?גנעז ןטימ לסקא ןפיוא גייצ
 ןקיטַאק ?דוי ייב .,עיוואטסאז ןייק ,םייהא ךיז וצ ,טעברא רעד ןופ ,טָאטש
 קינעטרעטנוא רעייז טָאה רע .קנאדעג א טצילבענפיוא דלאב טָאה חומ ןיא
 ןייק םיא ףיוא לָאז רע זא ,רעטיילנאב ןייז ,טסאנ םענעביוהעג םעד ןטעבעג
 ,ןיילא רענייא עלייוו א ףיוא רעביא םיא טזָאל רע סאו ןבָאה טינ לביאראפ
 ,געוו םעד רעילַאטס םעד עייש ןפָאלראפ רע זיא טירט עכיג-קיטסאה טימ ןוא
 ריז ןוא סעכ טימ ןעלסיירט םיא זבייהעגנָא ,ןטפאק םייב ןַאטעג ּפאכ א םיא
 : שרוק ןושל ןיא בלאה ןוא שידיי ןיא בלאה יא ףיוא ןעירשעצ
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 םילגר יד ןעמענ וצ הלוח טינ טסיב וד ! ץקינעשאמ וד ,יעה ---
 רעד טא זא ,דמלמ-ארמנ םעד ,ידוהי םעד ןייז עידומ ןוא סעציילּפ יד ףיוא
 טסעוו וד ביוא ,קנעדענ ! ןייז ץמח-קדוב םיא וצ טציא טייג לודנה ןודָא
 . ! ןצעזניירא אידגידח ןיא ךיד ךיא לעװ ןָאט טינ סָאד

 -יא רעייז טינ יד ןופ ןעווענ עבטב זיא רע םנה ,רעילַאטס רעד עייש |
 טננאלראפ ןעמ סאוו ךיז טּפאכענ דלאב ןגעווטסעדנופ טָאה ,עטציּפשעגרעב
 ,זעלמרומ טווורּפעג סָאװ סעּפע ךָאנ רע טָאה רענעקַארשעצ א .םיא ןופ טציא
 .טנעקעג טָאה רע רָאנ יוװ ,סיפ ןלעטש ןעמונעג דלאב ןוא

 סָאד טָאה רע סָאװ ןקיטַאק ?דוי טגערפעג טָאה רָאזיוװער רעד ןעוו ןוא
 סיטַאק לדוי רערטיכ רעד טָאה ,הכאלמ-לעב ןשיריי ןפיוא דיז ןעירשעצ יוזא |

 : ץורית אזא טכארטענוצ טרָא ןפיוא דלאב

 ןעמול וצ טלעטשאב גנאל ןיוש -- ,רע טגָאז -- ,םיא טָאה רע --
 .טינ טמוק רע ןוא (טארטסינאמ) "עווארּפוא" רעד ןופ קענאנ םעד זטכירראפ
 -ייטש) "ןנאלאנ" ראפ ?בור עכעלטע עשביה ןיוש קידלוש ךָאנ רע זיא וצרעד
 טלאהאב .טעברא טימ ןלַאצּפָא סָאד לָאז רע זא טלָאװעג ךיא בָאה .(רע

 -נא טוג םיא דיא בָאה ,טקאּפעג םיא ךיא בָאה טציא .,רימ ןופ סיוא דיז רע
 . . } סאינדוקסאפ אזא ,טלדיזעג

 רע רָאנ ןעמעו .טירט עלענש טימ טזירּפשעג טָאה רעילאטס עייש
 זדנוא רעכינ סאו ןפיול לָאז ןעמ טסישענ רע טָאה ,נעוו ןפיוא טנגעגאב טָאה
 ןּפיול וצ ןעמוקעג זיא דלאב .ןרעדנא ןראפ ןפַָאלעג זיא חילש ןייא .ןגָאזנַא
 -עגסיורא ךיז ךיג ןוא הרבח עגנוי עטּפָאכ א טימ שרדמ-תיב ןופ עטאט רעד
 סע .םינכש יד וצ ןנַארטעגנקעװא סע ןוא תיבדילכ ?סיב ןצנאג זפיוא ןפרַאוװ
 רעמ טינ ןבילבעג זיא עלעביטש רעזדנוא ןופ יוװ גנאל טרעיודעג טינ טאה
 ,טנעוו ריפ עקידייל יד יו

 ריז ייב ןעװעג זיא רעכלעוו ,רָאזיוװער רעצלַאטש רעננוי רעיינ רעד
 ובעגנייא סיוועגנ םיא דיז טעװ לָאמ סָאד זא רעכיז יוזא ןוא קידרעפַאה יוזא
 -קעיוא טזומעג דיוא דעבענ טָאה ,"אינטאמ" ,עתמא יד ןטאט םייב ןקאּפ וצ

 . . . טנעה עקידייל טימ ןרָאֿפ

 עקימורא יד דךיוא ןוא ץענעמאק ןוא עיוואטסאז טָאה טייצ עננאפ א

 לדוי רעקיניזפראש ןוא רענולק רעד יוזא יו ,טלציוועג דיז ,טכאלעג דעלטעטש
 טריפענ טאה ,"עווארפוא עקסנאשטשעמ" רעד ןופ "ןעלשט" רעד ,קיטאק
 . . . ןיירא דָאב זיא ראזיווער ןצלָאטש ,םעיינ םעד

 תומולח לעב רעד

 ,פטעטש ןיא דמלמד-ארמנ ןטסעב ןראפ טמשעגנ טָאה סָאװ עטאט רעד
 םיא ןופ ןענייז ,םידימלת ענייז ןופ סעטאט יד "םיטאבעלאב" ענייז עלא ןוא
 דארנ זיא סָאװ ,עמאמ ןייא ןענופעג ךיז טָאה דָאד ,ןדירפוצ קראטש ןעוועג
 ענייז זופ עמאמ יד ןעוועג זיא סָאד .ןענרעל ןייז טימ ןדירפוצ ןעוועג טינ
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 -ראפ רע זא ,תונעט עסיורג ראנ םיא וצ טאהעג טָאה יז . . . רעדניק ענעגייא
 ,רייר יד ראפ ןפַארטש טינ טָאג יז לָאז ,ייז טלדנאהאב רע ,ייז טקיסעלכאנ
 טפלעה א שטָאכ טנרעלעגנ ייז טימ טלָאװ רע זע ,םיראו . . . רעדניק-ףיטש יו
 סאוו ,רעדניק עריא זו סייוו רעוו זיא ,םידימלת ענייז טימ טנרעל רע ?פיוו
 ... ןענרעל ןיא טראּפשעגנַא ןעוועג ןיוש ןטסָאװ ,ּפעק עטוג עכלעזא ןגָאמראפ

 שטייט'ס" ."הרות לש הנובלע" ןיימ ןעמונעגנַא ריז יז טָאה סרעדנוזאב
 ץראה א עטאט א סע טָאה יװ ,ןפראוואצרַאפ טרעהענפיוא טינ םיא יז טָאה
 םעד טימ ןרעפטנעראפ רעבַא ךיז טנעלפ רע "?רקפה ףיוא דניק אזא ןזַאל וצ
 ,גנויז ןקיטכיר םעד ,"רַאּפ" עקיטכיר יד רימ וצ רע טָאה לָאמעלא טינ סָאװ
 ;טינ רע זַאק רעדנוזאב רימ טימ ןענרעל וצ ןוא ,ארמנ טאלב םעד ןענרעל םייב

 .ענייז וצ טרעהעג סָאװ ,"טייצ עטפיוקראפ" ןייז זבענקעווא טינ ךָאד ראט רע
 . . . דניק ןנייא ןייז ראפ זיא סָאד ןעוו וליפא ,םידימלת

 : רעדנוזאב ןענרעל רימ טימ טייצ רעיירפ ןייז ןיא עטאט רעד טנעלפ
 זיא רע ןעוו ,רדח םעד ןזָאלרעדנאנאפ ןכָאנ ,זטנווַא עטעּפש יד ןיא רעטניוו
 רעדא ,גַאטייב תבש ,רעמוז ;קירעפעלש ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,דימ ןעוועג זיוש
 ךיז ןוא ןסיורד ןיא ןעוועג ןענייז םירבח עניימ עלא ןעוו ,בירעמל החנימ ןיב
 ורעה טנאקעג ןעמ טָאה ןעיירשעג ןוא תולוק עכעליירפ ערעייז ןוא ,טליּפשעג
 בוטש ןיא ןציז טפראדעג רַאנ ךיא בָאה טסלַאמאד ,רעטצנעפ ענעפָא יד דרוד
 זסיוטשעג טָאה ,קיזמ א ,סקָא ןא יו ,"הרּפח תא חננש רוש" םעד ןענרעל ןוא
 חננש רוש רעקיזאד רעד יצ ,ןינע רעצנאנ רעד זא ,דיז טייטשראפ .המהב א
 םירָאװ .ןעננאגעגנַא סָאװ קינייו רימ זיא "דעומ" א רעדָא "םת" א ןעוועג זיא
 ,ןסיורד ןיא ןעוועג טסלַאמאד רָאנ ךיא ןיב ןבעל ןוא בייל ןצנאנ ןיימ טימ
 המחלמ א ,טכאלש ערעטיב א טרעקאלפעג טָאה סע ּוװ שרדמ תיב ןרעטניה
 הנחמ" יד ןעוועג זיא סָאװ ,רדח סנטאט םעד ושיווצ ןבעל ףיוא ןוא טיוט ףיוא
 זוא ,,םיתשלּפ הנחמ" יד ןעווענ זיא סָאװו ,רדח סעקלואש 'ר ןוא "לארשי
 ,אנוש רעד ןעוועג זיא ,דימלת א סנטאט םעד ,"םענורג עקהשמ" רעכיוה רעד
 אט .ישי ןב דוד רעקניניילק רעד ןייז טפראדעג בָאה ךיא ןוא ,יתשלּפה תילנ
 ווא בוטש ןיא ןציזנייא טנעקעג רָאנ "בקעיל הרצ תע" אזא ןיא ןעמ טָאה יו
 . . 9 .ארמג יד ןענרעל

 זיינכרוד ריז טאהעג קשח קראטש ןיילא דָארג טָאה סָאװ ,עטאט רעד
 זא ,רעבָא קידנעעז ,םענייז דניירפ-זטונ א טימ סעומש א ןּפאכ רעדָא ,?סיבא
 -סיוא ןעמענ רע טנעלפ ,ןיירא ּפַאק ןיא טינ יוװ ייס טציא רימ טכירק ארמנ יד
 עמאמ יד דלאב ןיוש טנעלפ ָאד רעבָא . . . רימ ףיוא ותמח ?כ ןצנאנ ןייז ןזַאל
 םיא וצ ןַאט גָאז א די-רחאלכ יוװ סעּפע ןוא ,רימ ראפ ןלעטשנייא ןעמענ ריז
 םעד טָא ןופ זא ,רעירפ ןופ טסאוועג ןיוש בָאה דיא סָאװ ,שייונ ףיוא סעּפע
 ווא . . . העושי יד רימ וצ ןעמוק ,דלאב ,דלאב טעוו ןוש5 ןשייונ ,ןדמערַּכ
 ןוא ארמג יד ןכאמראפ סעכ טימ טגעלפ עטאט רעד ; ןעוועג עקאט זיא יוזא
 . . ! רענייא ץַאקש ,ןיוש יינ --- ; ןַאט נָאז א

 8 לא לא = הא = *8א

 .לניופ רעיירפ רעתמא ןא ןעוועג ךיא ןיב געט עקידרעמוז עננאל יד ןיא
 זנעלענּפַא ;ךעלענייפ-רעמוז ,"סעקשטַאבאב" טּפאכעג ,ןעגנאנעגמורא ןיב'כ
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 סע נו ,עלעביטש ןרעטניה זיא סָאװ ,לדנטרעג ןקניניילק םעד ןיא טעט עצנאג
 -לעביצ ,דעלעקרענוא ,דעלקירוב ,דרעלערעמ : ןסנירג יילרעלא זסקאוועג ןענייז
 טקוקעגניירא ,"ןטייב" יד ןשיווצ ןעננאגעגמורא ;המודכו ךעלכעטער ,ךעלעק
 ועקשוש ייז יו טרעהעגוצ ריז ,ןסקאוו ייז יוװ ןעזעג ,ךעלּפעק ערעייז ןיא ףיט
 : ןעיירשעצ דיז טנעלפ עמאמ יד זיב ,ןרעדנא ןטימ סנייא קידתודוס סעּפע ריז

 טנאה ןיא רפס א םענ ,סאּפ ןוא טסוּפ םורא וטסיינ סָאװ ,לקילאפ ---
 ! ןיירא

 זשראק ןוא ןעמיולפ יד זופ ןטַאש ןרעטנוא ןצעזקעווא ךיז ךיא געלפ
 ןיא רעבָא . . . ארמנ יד רעדָא שמוח םעד ןרזח טשרמולכמ ןעמענ ןוא ךעלמייב
 יו טרעהעגוצ ריז ,ןרעיוא עטציּפשעגנַא טימ ןסעזעג רָאג ריא ןיב ןתמא רעד
 -ענסיוא ןוא .ּפַאק ןיימ רעביא ןעמושז רעלעניב יוװ ןוא ןרעשטיווצ דעלענייפ
 ןליּפש רעלעדיפ ןוא ןפייפ ךעלעפייפ טציא רעה ךיא יוװ רימ דיז טָאה ןזיוועג
 טינ ןוא ןרעה סָאד ןענַאק עלא טינ סאו ,רענעט ;עעסיז ,ענייש עכלעזא ףיוא
 . . } ןייטשראפ סָאד ןענַאק עלא

 א 2 8 4 *

 .טלעוו עיירפ ,עיינ א רָאנ רימ ראפ טנפעעגפיוא דיז טָאה ןבעל רעמוז

 זופ ,לדמעה ןטעשטסארכעצ ןיא ,דעלזייה רַאּפ ןליוה םניא םורא רימ ייג ךיא

 -עצ א םורא טזיירּפש ,ּפַאק ןיימ רעביא ,דיוה רעד ןיא ,?קעדוצבייל א ןביוא

 רךיא .םינּפ סָאד רימ טעלנ ןוא רימ טמעראוו סָאװ ,ןוז ענעדלַאנ ,ענעטכביול

 ןטפול רעד ןיא ןרעטאלפ ?תופנכ-עברא ןיימ ןופ תיציצ יד ,ננירּפש ךיא ,ףיול
 ןיא סע .דמאז ןעמעראוו ,זכייוו םניא ןטענק םיפ עסעװרַאב עניימ ,לגילפ יו

 גָאט ןצנאג א ןקיטש טינ רעמ ןיוש חיז ףראד ךיא ! טונ רעייז ! היחמ א

 -ימלת עטאז ,סנטאט םעד ןשיוװצ ןרעטנַאלּפ ריז ןוא ?ביטש-רדח ןגנע םנוא

 ןכַאנ ןעמאמ רעד וצ עלייוו עלא ןעמוקנַא טינ טציא ךיוא ףראד ךיא . , , םיד
 ןטימ לפַאטראק ןטלאק ,ןטכַאקענּפָא ןכָאנ רערָא ,"יילַאה טימ טיורב" ?קיטש

 .(ץכעלַאש) "לצלעּפ"

 -סיוא ןיילא ,ןעווישזסיוא ןיילא ךימ ךיא ןָאק ,ןבעל-רעמוז ,טציא

 ורעטנוא טניל סָאװ ,למירעוו סָאד סיוא ןיילא דיז טזייּפש סע יוװ טָא ,ןזיימש

 ,קירעגנוה ךיא רעוו .למיה ןרעטנוא טילפ סָאװ ?ניופ רעד יװ ןוא ןייטש
 עקנעננוי רַאּפ א סיוא סייר ,ןטרָאנ ןיא טייהרעקניליטש ןיירא ךיז ךיא פאכ
 ףיול לַאמ שרעדנא ןא .ךימ קיווקרעד ןוא עלעווקורב א ,?כעטער א ,ךעלערעמ
 עקידתובחר ,עטיירב יד וצ ,?טעטש ןרעסיוא ,ןיהא ,טייוו קעווא רָאנ ךיא
 ןא ךיז סע ןוא ,רעייפ ןפיוא ּפִא ייז טָארב ,ןעגנאז ןַא סייר ,רעדלעפ-האובת
 טכוד השעמ תעשב ןוא ! לכאמ א לָאמנייא ןיוש זיא סָאד .טאז וצ ייז טימ
 םחל תיב ןופ רעדלעפ יד ןופ ןעמוקעג טציא סָאד טלָאװ ךיא יוװ ,רימ ריז
 -ּפָארא יד ןבילקעגנַא ןוא רעטינש יד ןופ טירט יד ךָאנ ןעננאגעגכַאנ ,הדוהי
 רעקילייה רעד ןיא טייטש סע יו טיול סָאװ ,ןעננאז ענעסעגראפ ,ענעלאסעג
 ... םהײלעמערַא יד וצ ייז ןרעהעג ,הרות
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 ,ןדַאב ריז ליוו ךיא תמחמ טינ .ךייט םוצ דימ טיצ רעבָא ץלא ןופ רעמ
 וצ ארומ ולימא ךיא בָאה םעד ןופ ! הלילח ,תושר סנטאט םעד ןָא ןיילא
 ,עכעלקערש ,"סעינאט" עפיט ,עסיורג טגָאמראפ דייט רעד ,םירָאװ .ןטכארט
 .ןרָאװעג ןעקנורטרעד ייז ןיא ןיוש זיא שפנ ןייא טינ נו ,רעבירג-?סעק עפיט
 וצ ןרעהוצ ריז ,זָארגנ {כייוו ןפיוא ,גערב ןייז ייב ןניל וצ ביל טאלג בָאה דיא
 עלופ ןֵא ךיא ביילק ,קילייוונאל רימ טרעוו .ןעלמרומ ןקידתודוס ןליטש זייז
 יצ האנה קראטש בָאה ךיא ןיירא ךייט ןיא ייז ףראוו ןוא דעלדנטש סנפיוה
 טלעטש ךייט רעד ."טעקשטובעצ" טרעוו לגיּפש-רעסאוו רעטאלנ זייז יוװ ןעז
 ווא ןרעדנא ןכַאנ ?דנייטש ןייא ךיג ףיוא ןיירא טּפאכ ,ליומ סיורג א ןָא
 . . . רָאנ ,ךָאנ ,ךַאנ : ןטעבעג טלָאװ רע יו ,לוב-לוב-לוב : טכאמ

 נו ,עלעניב א ףיוא טעמושז גוו טינ וו .ליטש זיא םורא ןוא םורא
 יםיוא ,ןטרַאד ןָא .?יטש רעטייוו ןוא ,?גנילרעטעמש א ףיוא טרעטאלפ ּוװ טינ
 ,טסענ ןייז ראפ ןאשטַאב רעכייה א סופ ןייא ףיוא טייטש רעייש א ןופ ךאד
 סעּפע ריא ראפ סיוא טעקאלק ןוא ,עכינאשטָאב יד ,ענייז בייוו יד טציז סע וו
 רעהא ךיז טגַארטרעד ןָאהיװ ןשינכש םנופ .,אילק-אילק-אילק : ןושל ןייז ףיוא
 ןופ רענייא ךיז טָאה טָא ,םיפ ,עשידרעפ ףיוא סעטנעּפ ענרעזייא ןופ ןעגנילק א
 -יז טָאה טנוה א .,טעקומעצ ךיז טָאה המהב א  .טעשזריהעצ גנולצולּפ ייז
 .?םייפ ןייז ףיוא דוטסאּפ א טפייפעצ דיז טָאה ןטרָאד טָא ןוא .טעקוואהעצ
 יד טא ןוא .דנאנאכאנ סעבאשז ןעקאווק (ריאא) קינסעלּפ ןקַיייברעד םניא
 ,ןטפול רעד זיא םורא דיז ןגָארט סָאװ ,ןעגנאלק ןוא רענעט ענעסירעגּפָא עלא
 רוטאנ עצנאג יד יוװ ,גנאזעג ןסיז ןייא ןיא ןרעיוא עניימ ןיא ףיונוצ דיז ןסיג
 -ךאפ גנאזעג עליטש סָאד .םלוע ארוב םוצ הריש ןעגנוזעג טציא טלָאװ םורא
 ,רענטרעג עקימורא יד ןופ ךיז ןנַארט סָאו ,תוחיר עקאמשענ יד .ךימ טניוו
 ךיז טליוו סע זא ,יוזא ךימ ןרוכישראפ סעקַאל ענירג ןוא דעלדלעוו-ענישלָא
 . .{ ןגיל ןוא ןגיל יוזא ָאד ןיוש

 זױש דאד ןיב ךיא .טרָא ןופ סיר א ךימ סע טוט לָאמאטימ רעבַא
 -ראפ ןיב ךיא זא ןּפאכ טרָאד ,דיז טעוו ןעמ ! םייה רעד זופ קעווא גנאל יוזא
 .-סיורא ןעמענ דלאב טעוװ עמאמ יד .ענַאװערט א ןרעוו טעוו סע .זרָאװעג ןלאפ
 יִפעוו ייז ןעוו ןוא ,םידימלת סנטאט םעד ,"ןטעפאטש" עריא רימ ךָאנ זקיש
 ןלעטשוצ ךַאנ רימ ןלעוו ייז --- רימ וצ ייוו ןוא ךָא ןייז טעוו ןעניפעג ַאד ךדימ
 ךיא .קערש א םורא דימ טּפאכ סע . . . ןיבר םעד, ןטאט םוצ עלעקנעב א
 ןופ דיא עזרעד גננולצולּפ רעבָא .,םייהא רעכינ סָאװ ןפיול ןעמענ ןיוש ליוװ
 -עלק עבַארג ,עגנאל ןריפ סָאװ ,ןטילּפ ןעמיווש וצ זַא ןעמוק סע יוװ ןטייוו רעד
 טימ טראוו ךיא .רעטדימשעגוצ א ןייטש ביילב ךיא ."ניצנאד ןייק שזא" רעצ
 -ראפ יד טימ .,םייוג עטנוזעג יד זא ,ץראה קידנּפאלק א טימ ןוא דלודענמוא
 עננאל יד טימ ןוא ,רָאה סעמשטוק עטכידענ ,עגנאל יד טימ ,רעמינּפ עטנערב
 -סיורא רעכינ סָאװ ןיוש ןלָאז ,טנעה ערעייז ןיא ןעננַארד ,סעקאסרַאב
 -ראפ טימ רעביירט-ןטילּפ יד .קירב םענרעצליה םעד רעטנוא ןופ ןעמיווש
 עקיזאד יד רעביא קירוצ ןוא ןיה עטעיימשראפ םורא ןפיול ,רעמינּפ עטציווש
 זא ,ןרעדנא םעד רענייא ,ןענערַאװ ,ןֿפור ,ןעיירש ,"רעדלעוו .עקידנעמיווש"
 יד ןא ןעּפעשטראפ טינ דיז הלילח לָאז ןעמ זא ,ןבעג גנוטכא טוג לָאז ןעמ
 .ךייט ןופ "סעילאּפ" עטצראטשענסיורא ,עטלא
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 עגנאל יד טָא ףיוא ןגיוא ענעסירעגרעדנאנאפ טימ קוק ןוא ייטש ךיא

 טימ ןרעדנא ןיא סנייא ןדנובעג ןענייז סָאװ ,רעצעלק תורוש ,עקידנעמיווש

 ,לצרַאװ ןוא ןנייווצ זופ קירטש ענעטכַאלפעגסיוא ,עקראטש ,עבָארג עכלעזא

 טיצ סרעדנוזאב .ןקירב עקידנעמיווש יו ןגיוא עניימ ןיא סיוא ןקוק סָאװ

 ;טילּפ יד ףיוא ןעייטש סָאװ ךעלעביטש ענעיורטש עקניניילק ערעייז וצ ךימ

 ךיז ןלעטש ייז ןעוו ,טכאנייב .ייז ןיא ןפַאלש ןוא ןסע רעביירט יד עכלעוו ןיא

 ,סעקינַאמראה ערעייז ףיוא ןליּפש ,סנרעטמאל ןָא ןטרָאד ייז ןדניצ ,ןעורּפָא םָא

 .םייה ןוא ףרַאד ןופ ,דלעפ ןוא דלאוו ןופ רעריל ןעגניז

 -עג טלָאװ דיא ןעוו ,רימ דיא טכארט ,ןעוועג טלָאװ סע טוג יו ,ךא

 "יוושקעווא ןוא ןקירב עקידנעמיווש עקיזָאד יד טָא ףיוא ןּפאכפיורא דיז טנַאק

 ןצנאגניא סעגראפ ךיא ! רעדנעל ןוא טעטש עטייוו וצ םענייניא ייז טימ ןעמ

 -רסומ ןכייוו סעמאמ רעד טָא ,שטעּפ סנטאט םעד ןָא ,ןוזגרי סנטאט סעד ןָא

 טציא בָאה ךיא "?תילכת רעד ריד ןופ ןייז טעװ סָאװ ,וינענוז ,דלאווג" : ןגָאז

 "ראפ קראטש דיא ןיב טציא .םעד ןופ וליפא ןטכארט וצ טינ טייצ ןייק רָאנ

 תורוש עגנאל יד סיוא לייצ ריא .ןטילּפ יד ןביירט ךָאד ףלעה ךיא .ןעמונ
 סיורא ייז טיילנאב ךיא  .ייז ךָאנ ךָאנ ךייט גערב ןטימ ףיול ךיא .,רעצ-עלק
 . . ..דנאל-ץענרע" וצ גיוא זופ ןדניוושראפ ייז זיב ,טייוו-טעה ,טעה

 לא הא הא הא * 

 ייב געט עצנאנ טעברא ךדיא ךיוא רענידראפ א דָאנ דיא רעוו רעמוז

 .טאהעג טנייפ רעייז זבָאה עלא ןכלעוו ,לטעטש ןופ ריבג םעד ,םוחנ-לואש 'ר

 ךייר יו רעבָא .תורצוא סחרוק טגַאמראפ רע זא ,םיא ףיוא ןעמ טָאה טנַאזענ

 טאה טגאמראפ .ןצמק רעתמא ןא ,ןעוועג רע זיא גראק יוזא ,ןעוועג זיא רע

 -אשט ,תומהב טימ ,ןלאטש זוא ןרעייש ,סרעלכייּפש טימ ,בוטש עסיורג א רע

 סאוו דיוא ןוא ןצעז ןיילא טנעלפ רע סָאװ ,סעקשטאק ןוא זדנעג ,רעניה סעט

 םיא ייב ןעייל ןגעלפ עכלעוו ,םיצִירּפ עכייר ענייז ןופ הנתמב ןנירק טנעלפ רע

 טימ רָאס ןסיורג א טגַאמראפ רע טָאה ךַאנ וצרעד .טנעצָארּפ ףיוא טלענ

 סאו ,"ףיוה" רעצנאג א ,ןטרָאג זסיורג א טימ ,רעמייב-טכורפ ערעייט יילרעלא

 דמערפ ןייק זא ,ןאקראּפ ןטכידעג ,ןכיוה א רעייז טימ טמיוצענמורא ןעוועג זיא

 ןענייז ןרעיוט ןוא ןריט ענייז עלא .ןקוקניירא ןענַאק טינ ןיהא לָאז גיוא

 ,ערעוש טימ ןסאלשראפ ,ןזייא סעטנערּפ טימ ןעגנאהאב ןעוועג קידנעטש

 טינ רָאנ םיא לָאז ןעמ זא ,טאהעג ארומ קר טָאה רע םירָאװ .רעסעלש עסיורג

 .ןענעבנגאב

 וו ,רעכיב עסיורג ,עקיד ענייז םורא ןציז רע טגעלפ טכאנ ןוא גָאט

 רעקיטש ,ןטעלעקס עקידהנושמ עכלעזא סעּפע ןלַאמעגסיוא ןעוועג ןענייז סע

 טרידוטש ןוא סעקשיק עטיירדעגפיונוצ טימ רעכייב ,סיפ ,טנעה ,ּפעק ,םירבא

 עשלטעטש יד ןלייה טלַאװעג טָאה רע תמחמ טינ :האופרה תמכח ייז ןיא

 זילב ןטיהראפ וצ םעד טימ ןעוועג ןסיוא רע זיא רקיע רעד רָאנ ,עקנארק

 ,ןוויסאמ ,ןקידמשױגמ ןייז ןיא טקעטשעג טָאה סָאװ ,טנוזעג ענענייא סָאר

 ןלעטשפיונוצ ןייא ןיא ןטלאהעג רדסכ רע טאה ראפרעד .ףוג ןקיביײל-טעפ
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 טליפעגנַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןבלאז ,ןצכערימש ,תואופר םינימ יילרעלא
 ,ןשיט עלא ףיוא טלעטשעצ ,סעקִיַאלס ,רעלשעלפ ,רעשעלפ רעקילדנעצ ןיא
 חיר רעפראש יא ןגַארטעג ריז טָאה ןעמעלא םעד ןופ .סעפאש ןוא סעצילַאּפ
 רעכעלזַאנ יד ןיא טלציקעג טָאה סָאװ ,ןילָאטפאנ ,דָאי ,לָאבאראק ,ןַארט ןופ
 טאהעג סעּפע רע טָאה ?לכב ריז ןטסוהראפ םוצ זיב זדלאה ןיא זסירענ זוא
 -לואש יו ריבג אזא רַאנ סָאװ ,ןעגנוריפ ענדָאמ ,םיכרד עקידהנושמ עכלעזא
 -טגמורא ןייג אקווד רע טגעלפ רעמוז ,לשמל .ןעניגראפ טנַאקענ ריז טָאה םוחנ
 יד ףיוא ןקָאז ענעלַאװ ,עמעראוו ,זדלאה ןפיוא ןלאש עמעראוו טימ טלסיוו
 ,רעבַא טייצ רעטניו .גנוליקראפ ןייק ןּפאכ טינ הלילח לָאז רע זא ,סיפ
 "עקנַאלאּפ" א ןקאהסיוא ךדייט םענערָארפראפ םוצ קאה א טימ ןייג רע טנעלפ
 -קייק ךיז ל?טעטש טנעלפ .ענייז ןתענושמ עקיזַאד יד טָא ןופ .,ןדָאב דיז ןוא
 ךיז טָאה רע .ןרעוו לעּפתנ טינ םעד ןופ רעבָא טנעלפ רע .רעטכעלעג ןופ ןעל
 .עקינייז סָאד ןאטעג

 סע רעוו ןטלעז .סנטייוו רעד זופ ןטלאהעג דיז רע טָאה ןכעלטיא טימ
 דימת זיא סָאװ ,בוטש ןייז ןופ לעווש יד ןטערטוצרעבירא היכז יד טאהעג טָאה
 טַאה רע ןכלעוו וצ ןקיצנייא םעד וצ ,רעסעלש ןביז ףיוא טלגירראפ ןעוועג
 ןטלאהעג רע טָאה םיא ןופ .עטאט ןיימ ןעוועג זיא יורטוצ םיורג טאהעג ַאי
 עטאט רעד סָאװ תוכז םניא ןעוועג סָאד ןיא ,סנטשרע .האולמו םלוע ןא
 ייב ראדנערא ןא ,"רָאסעסַאּפ" א ןעוועג ךיוא ןיילא לַאמא רָאד וזיא רעניימ
 רערענעלק ןייק טינ ןעוועג ךיוא ןיילא עטאט רעד זיא ,סנטייווצ .םיצירּפ
 טינ םיא טימס עקאט רע טגעלפ .ןסקיוװעג ןוא רעמייב ףיוא ,םיא ןופ ןיבמ
 ןציזּפָא .טייקשיטאבעלאב רעסיורג ןייז ןגעוו ןייז הצע לאוש ריז לָאמנייא
 .סםטכאמעגנייא טימ ייט לזעלנ א טימ םיא ןייז דבכמ ,ננאל ןהעש םיא טימ
 ,םיראוו .ןביירנייא -- סנטאט ןופ ןטלאהעג קראטש רע טָאה םעד ץוח א
 טנעלפ ,ןרעוו טפאלשראפ ,ןלאפנייא טנעלפ ,ריבג רעד ,םוחנ-לואש 'ר דיג יו
 ,ןפיול וצ ןעמוק דלאב טגעלפ עטאט רעד .ןטאט םעד ןפור ןקיש ףיילנ רע
 יוזא םיא טגעלפ רע .הכאלמ רעד ראפ ךיז ןעמענ ןוא ?ברא יד ןעשטאקראפ
 ןייז ןופ זיב ,ןצכערימש ןוא ןבלאז עטכאמעג ענעגייא ענייז טימ ןבייר גנאל
 דע זיא עקאט םעד ןופ ןוא ,עראּפ עסייה א ןצעז ןעמענ טגעלפ ףוג ןטעפ
 .ןרָאװעג ןזענעג דלאב

 אצוי רעצנאג א םיא ייב ןרָאוװעג דיא ןיב ,זןטאט ןיימ ןופ !תוכז םניא
 זעוועג דָאנ זיא סָאװ ,בייוו ןייז ןסייה לָאמנייא טינ עקאט טנעלפ רע .סנכנו
 ןעלסילש טנוב א טימ ןעגנאגענמורא קידנעטש 'זיא ןוא ,םיא ןופ רענראק
 טנעלפ עטאט רעד תעב .עלעכיק א ןעקנעש רימ לָאז יז זא ,ךוטראפ םייב
 טינ ןוא עקניטַאק א יװ ליטש ןציז ריא געלפ םיא טימ יזפעומש ןוא ןציז
 .םיא ןופ ןגיוא עניימ עמענּפַארא

 רעטיירב א זיא טלקיוװעננייא ןעוועג זיא סָאוו ףוג רעקידמשונמ ןייז
 עטצראטשעגסיורא יד טימ ,םינּפ ןטיור ,ןטעפ ןייז טימ ,ענַאמיק רעשיקרעט
 יד טימ ,זָאנ רעקישיילפ ,רעקיד ןייז ּףיוא ןלירב עיולב יד טימ ןוא ןניוא
 ןוא ןכארּפש יילרעלא ףיוא ןעוועג ןענייז סָאוװ רעכיב עשימַאטאנא ,עבָארג
 יייז סָאו תואופר סעקִיַאלס ןוא ךעלעשעלפ רעקילדנעצ יד טימ ןוא ,תונושל
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 טגָאיעגנַא ןבָאה ,קײטּפא רעסיורג יא ןיא יו ,םורא ןוא םורא ןענאטשעג זענ
 זיימ ,עיזאטנאפ ןיימ טציירענ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,קערש א רימ ףיוא
 םעד ןיינרעד טלאוועג קראטש רימ דיז טָאה סרעדנוזאב .ריגיינ ןשרעדניק
 ןדייר ?יפיוזא טגעלפ ןעמ עכלעוו ןגעוו ,תורצוא ענעטלאהאב ענייז ןופ דוס
 .זַאנ רעד טימ ןּפאנש ,ןרעיוא עטציּפשעגנָא טימ ןציז דיא געלפ ,לטעטש ןיא
 -צוא ענייז ןופ םענייא ןופ זמר א שטָאכ ,ןמיס וא ןּפאכפיוא דיא לעוװ השפא
 יד ןעוו ,חסּפ ברע טרפב ,ןעקנעב קראטש יוזא געלפ ךיא ןכלעוו דָאנ ,תור
 בוט-םוי רעד סָאװ ,ןצכערק וצ ןוא ןצפיז וצ ןרעהפיוא טינ טנעלפ עמאמ
 ןייג וצ ףיוא בױהנַא ןייק וליפא ָאטינ ךַאנ זיא סע ןוא ריט רעד ייב טייטש
 טלאװעג יוזא בָאה ךיא ןוא .תוצמ ןקאב (דאירדָאּפ הצמ) "עינלאווש" ןיא
 ... בוט-םוי ףיוא עלעקטָאּפאק יינ א ,ךיש עיינ רַאּפ א ןבָאה

 ,לעוּפ א ןרעוו ריא נעלפ ,עניימ געט עיירפ ,עקידרעמוז יד זיא טָא ןוא
 זופ ריבנ םעד ,םוחנ-לואש ןקיזָאד םעד טָא ייב ,םוי-ריכש א ,רעטעברא ןא
 ןייגמורא ריא געלפ ,טנעה יד ןיא רעצירּפש םענעכעלב ןסיורג א טימ ,לטעטש
 םס וקיסילפ ןימ אזא טימ ןסיגאב ,םיוב וצ םיוב ןופ ,דָאס ןסיורגנ ןייז ןיא
 ,רעטעלב ערעייז ןסעּפַא ןוא רעמייב יד ןלאפאב ןנעלפ סאוו םירעוו יד
 סעטאשט ענייז ןסע ןבעג ,ןטרַאג ןסיורג זייז ןופ זָארג עדליוו סָאד ןסיירסיורא
 עלופ ןעמענוצנַא ןביולרעד רימ רע טנעלפ ראפרעד .זדנעג ןוא סעקשטאק
 רעדא ,דעלעּפע ערעיוז ,ענירג ענעלאפענּפָארא יד ,"סעקדאּפַא" טימ סענעשעק
 ןופ 'ןביצ" ןוא "סעקרעטאט" ענירג טנוב א טימ ןלַאצאב רימ טנעלפ רע
 זעוו ,רעמוז ןטעּפש םיא דָאנ טדער רעוו . . . סעלעביצ ענעסקאווענסיוא ענייז
 ןופ ןעלדייוו עטנקירטראפ יד רעסעמ א טימ "ןכאממורא" טפראדעג טָאה ןעמ
 -ראנ יד ןופ "עניווטַאב" יד ,"סעקשטיה" יד ןדיינשמורא רעדָא ,סעלעביצ יד
 טסלאמאד ,רעכעטער ןוא סעווקורב ,ןרעמ ,סעקירוב ענעבַארגענסיױא סָאװ
 ןטכאמענמורא ןדעי ראפ .טלעג טימ "סעדורנ" טנידראפ רָאנ ןיוש ךיא בָאה
 רַאש ?לסיבא בַאגוצ א ךָאנ טימ עקיּפָאק עצנאג א ןנַארקעג דיא בָאה ?טרעפ
 ןעמאמ רעד ןעיילטנא דיא געלפ סעקיּפָאק יד .םייהא ןעמענוצטימ תוקרי
 טלעג גונעג ןבײלקנַא לעװו ךיא זיב ,רימ ראפ ןטלאה לייוורעד סע לָאז יז
 .. . בוט-םוי ףיוא ?טיה יינ א 'ךיז ראפ ןפיוק וצ ףיוא

 אה 8 8 8 *+

 -רעדניק ןיימ ןופ ןרעביפ עלא טימ טאהעג ביל ךיא בָאה רעמוז םעד

 לסקיוועג רעדעי טימ ןוא ?מילב רעדעי טימ ,למייב רעדעי טימ .המשנ רעש

 טעניימ ןופ ןרָאװעג זפאשאב טלַאװ ץלא סָאד יו ,טיירפעג ךיז ךיא בָאה

 וא דיז טביוה רעמוז רעביל רעד זא ןעזרעד געלפ דיא ךינ יו רעבַא .ןנעוו

 ענייז טימ טסבראה רענראמכ ,רעזייב רעד ןָא ךיז טנָאי סע ןוא ןקורקעווא

 זיב טָאה סָאװ ץלא ןופ ןברוח ןוא ?ת א ןכאמ טמענ ןוא ןטניוו עטלאק

 ,דרע-עעמאמ רעד ןופ םינּפ ןפיוא ןסקאוועג ןוא טילבענ ןייש יוזא טציא

 זייק ךיז באה ךדיא זא ,טפאשקנעב א טימ טעמוא אזא ןלאפאב ךימ טנעלפ

 זצעזקעווא דיז זוא ןעמענ יו טליפענ בָאה דיא .ןעניפעג טנַאקעג טינ טרָא

 עניימ עמאמ יד יו טא ,רעמוז ןקידנבראטש םעד ןענייוואב ןוא דרע"רד ףיוא
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 עסייה טימ טנייואב ןוא דרע'רד ףיוא קעווא 'בָאב העשת רעדעי ריז טצעז

 .. . שרקמה תיב ןברוח םעד ןרערט

 ,רעמייב יד ףיוא ןּפאכמורא ךימ טנעלפ תונמחר רעדנוזאב רַאנ א
 ערעייז .טניו ןטלאק םניא ריז ןעלּפאצ ,ךיז ןפראוו ,דיז ןעלסיירט סָאװ
 ןרעוו ייז זיב ,טניוו ןראפ ליּפש א ןרעוו ,דרע רעד וצ ןלאפ רעטעלב עלענ
 רעדעי זיא ןניוא עניימ ןיא ,םירָאװ . . . ןרַָאלראפ ןוא ןטַארטעצ ןצנאגניא
 יד ,טנעה ענייז ןענייז סָאד ,ןגייווצ יד : ןשטנעמ א וצ ןעוועג ןכילנעג םיוב
 .רַאה עטכידעג ּפָאק ןייז --- רעטעלב יד ,רעגנניפ ענייז --- ךעלענייווצ עניילק
 ףיוא ?לטעלב א ןופ ןמיס ןייק ןבילבעג טינ ןיוש ןיא סע ןעוו ,טציא ןוא
 טנעה עראד ,עטקערטשעגסיוא טימ ,םילבא יוװ ייז ןעייטש ,"רעבייל" ערעייז
 סאו ,?רוג ןרעטיב רעייז ףיוא םיא ראפ ןענייוו ןוא ,ןנָאלק ןוא למיה םוצ
 שממ ץראה סָאד רימ טנעלפ . . . ןייטשראפ סָאד ןענַאק רעמייב-ןשטנעמ רָאנ
 -ראמ ןעמונעג דיז ןבָאה ןעלמיה עיולב יד זעוו ןוא .ייז ראפ ןרעוו ןסירעצ
 טאה ,ןגער טימ ןסינ רעהפיוא ןָא ןעמונעג ןוא סנקלָאװ ענעיילב טימ ןעיצ
 -ראטשראפ גנוי םעד ,ךיא יו ,ייז ןענייוואב סָאד זא ,טכודעגסיוא רימ ריז
 זיא סע ןעוו טסלַאמאד טשרע ריז ךיא בָאה טסיירטעג . . . רעמוז םענעב
 טסעדראפ ןוא ןטָאשראפ טָאה סָאװ ,יינש ףעסייוו רעטשרע רעד ןלאפעגסיורא
 . .. . רענטרענ ןוא רעדלעפ ענעכַארבעצ ןוא ענעסירעצ ,עטעקאנ יד

 א הא הא א =

 ןייז ןיא רעב םעד טביירטראפ רעטניו רעטלאק ,רעגנאל רעד יו
 ןיא סע צו ,עלעביטש םעניילק םעד ןיא ןבירטראפ דימ רע טָאה יוזא ,ערָאנ
 םעטַא שזא רימ טנעלפ לָאמנייא טינ זא ,ענשוד ןוא גנע יוזא ןעוועג רימ
 .ןלעפראפ

 טגנעה סע ןכלעוו רעביא שיט ןסיורנ םייב טציז עטאט רעד .טנוװַא
 ּפמאל-רדח רעד ,ןטַארד ענעטכַאלפענסיוא ,עננאפ ףיוא דיוה רעד ןופ ּפַארא
 -יל" רעמעראוו רעד ייב טציז עמאמ יד .,םידימלת ענייז טימ טנרעל ןוא
 -ייטש ריא יו ,דגב ןטלא ןא טעטאלראפ ,קָאז א טעוועריצראפ ןוא "עקנאשז
 א ןיא ןציז ?רעטסעווש ןרענעלס רַאנ ןטימ לרעדורב עניילק סָאד ..זיא רעגנ
 רענייא ךיא רַאנ ."ףלַאװ זוא גיצ" ןיא ךיז ןליּפש ןוא טעב א ןופ לקניוו
 -.ראפ !בָאה םידימלת סנטאט םעד .ןַאטוצניהא ךיז נו טינ טרָא ןייק בָאה
 ראפ ץאלּפ ןייק ןבילבעג טינ ןיוש זיא סע זא ,יוזא שיט ןצנאנ םעד ןעמונ
 םענייא ןיא ךיז קורראפ ךיא זיב ,ןיהא ןוא רעהא םורא דיז ךיא יירד .רימ
 .ארמנ יד ןרזח טשרמולכמ םענ ןוא רעלעקניוו עלעקנוט-בלאה יד ןופ

 גניז ןוא .ארמנ רעד רעביא ריז לקַאש ןוא יוזא רימ ץיז ךיא יוװ ןוא
 תואיצמ יד ןענייז סָאד ,"ולש תואיצמ ולא" ; ןוגינ א טימ רעטנוא ריז
 עטיײרּפשעצ ,תורזופמ תועמ : םיא וצ ייז ןרעהעג טניפענ שטנעמ א סָאװ
 יו ; ּפָאק ןיא קנאדעג א ךרוד לענש ץילב רימ טפיול . ..! טלענ . . . טלענ
 סאג ןיא ירפרעדניא סיורא יוזא רימ יינ ריא ןעוו רענייטש א ןעוועג טלַאװ
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 ? טלעג טימ ?טייב א רעדָא ,תורזופמ תועמ עקיזָאד יד טָא עקאט ןיפעגנ ןוא
 ןוא טצעשענ יו ןוא ! טיירפרעד סָאד ךיז ןטלָאװ עמאמ-עטאט יד יוװ ,ַא
 עשיטאבעלאב ,עכייר עלא ןופ ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג טלָאװ ךיא טרעּפכאעג
 .. ?טעטש ןיא רעדניק

 עקאט זיא סָאװ ןוא : קנאדעג רעטייוצ א ףיורא ךימ טמוק דלאב
 טרעהעגנא ?יפיוזא ןיוש ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ןגעוו ,ןיילא רצוא םעד חוכמ

 ךיז ךעלכיב:-עקיּפַאק יד ןיא ,שרדמ תיב ןיא טייל עטלא יד ןופ ןלייצרעד
 ןיא ץענרע ראג יצ ,גראב א רעטנוא דרע'רד ןיא נו ץעגרע זא ,טנעיילעגנַא
 רעייז ,רעווש וליפא זיא סע ? רצוא רעד טָא ןטלאהאב רע טגיל ,דלאוו א
 םיא יוזא יוװ ןוא גוו ,יוו ןסיוו ףראד ןעמ םירָאװ ,םיא וצ ןעמוקוצ וצ רעווש
 טינ ביוא ! ןעניפענ םיא זומ ךיא ! ןכוז םיא ןייג ןעמ ףראד .,ןעניפעג וצ
 . .. עמאמ-עטאט עמערַא עניימ ןופ תוכז םניא זיא ,תוכז םענעגנייא ןיימ ןיא

 -םִא ,עכעלנירג -סייוו יד ףיוא קילב ןיימ ןַא ךיז טסיוטש ָאד רעבָא
 עקידהנושמ עכלעזא טרָאד ךיא עזרעד סעּפע ,?ביטש םנופ טנעוו עטכלאקעג
 טטמירקעגסיוא טימ ,רעמינּפ עצנאג ןוא עבלאה ענעסַאנעגפיונוצ ,זטלאטשעג
 טנעה יד ןיא סנקעטש עסיורנ טימ ,קעּפ ןוא קעז ערעווש טימ ןדָאלאב ,סנקור
 סנטאש יד ןוא . . ? סָאװ בילוצ סייוו רעוו ,זיהווװ סייוו דעוװ ,זרעדנאוו ,זעייג
 ,תועונת עקידהנושמ עכלעזא סעּפע ןכאמ ,טנעוו יד ףיוא ןצנאט ,זעגנירּפש
 ןייק טינרַאג דָאד ןענייז סָאד ! קערש א ןָא טּפאכ סע שזא -- סעיאוואה
 רעביא ךיז ןעלקאש סָאװ ,םידימלת ענייז ןוא ןטאט ןופ --- סנטָאש עטושּפ
 יד ,תוחור ,םידש ,הלבח יכאלמ יד ךָאד ןענייז סָאד ! ןיינ --- תורמנ יד
 סטמאמ רעד ןופ ןכַארקעגסיורא טציא ןענייז סָאװ ,ןלצל אנמחר ,"עטונ-טינ"
 -לעוו טימ ,"רסומ טבש" ןכעלקערש םנופ ."רשיה בק" םעד ןופ ,םירפס רסומ
 ייֵז סָאװ ,דיז דיא טכארט .סייוו רעו .טנעיילעגנַא ?יפיוזא דיז בָאה ךיא עכ
 ירעביא דורקס א דרוד שזא רימ טיינ סע . . ? ןַאטּפָא סעּפע ַאד ךָאנ ןלעוו
 .בייל

 -ירכ ןייז ףיוא רעגייז-טנאוו רעסיורג רעד ךיז טגנילקעצ גנולצולּפ

 זיוש זיא דעלדנע זא ,הרושב עכעליירפ יד ןעמעלא קידננַאזנָא ,לוק ןקידנּפ

 זיימ ןופ ףיוא ךיז ּפאכ דיא ."טכאנייב ןענרעל" םוצ ףוס רעד ןעמוקעג

 סייוו ןוא ןגיוא עטלמוטעצ ,ענעקַארשעצ טימ םורא ךיז קוק ,ןוימדה םלוע

 . . . ןיב ךיא טלעוו א ראפ סָאװ ףיוא טינ

 ךיז םיצ ,ץכערק א טימ רעטשרע רעד ףיוא ךיז טכיוה עטאט רעד

 זופ ןרָאװעג טענקאילקראפ םיא ייב ןענייז סָאװ ,רענייב יד סיוא טכיילג ,סיוא

 דָאנ ."עקשטאט רעד וצ רעטדימשענוצ א יוו" ,שיט-רדח םייב גנאל יוזא ןציז

 ףיוא ןַא דיז ןעוט ,רעטרע ערעייז זופ םידימלת יד ףיוא דלאב ןעגנירּפש םיא

 ענעכעלב ןוא ענרעצליה ,ענעריּפאּפ ערעייז ןָא ןדניצ ,"ךעלּפילוט" ערעייז דינ

 .םייהא ןפיול דיז ייז ןזַאל יירשענ ןוא םעראיל א טימ ןוא ,דעלדנרעטמאל

 .םרוטש א רָאנ יוװ טייקליטש א ןייא טערט ןרעזדנוא עלעביטש םניילק םניא

 עלא יו םייה א דיוא דאנ בָאה ךיא זא ,טליפרעד ךיא בָאה טסלאמאד טשרע

 . . רעדניק ערעדנא
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 .ןוימרה:םלוע ןכייר ןיימ ןיא טבעלעג רימ ךיא בָאה יוזא טָא
 -עמוא רךיא בָאה ,ןגיוא עניימ ןעגנאהעגנָא בָאה ךיא רָאנ סָאװ ףיוא
 ,סענעצס ,רעדליב ,ןטלאטשעג ,רעמינּפ עשיטסאטנאפ ךיז ראפ ןעזעג םוט
 .ןטלעו עשיטסאטנאפ ,עטייוו ןיא ןנַארטראפ ןוא טּפאכראפ ךימ בָאה סָאװ
 לגייב א ךָאנ שינעקנעב ןיימ ןַא ןסעגראפ לָאמנייא טינ דיא באה ייז קנאד א
 ,ןסעגענ זבָאה םידימלת סנטאט םעד יוװ ,עצינעשזערּפ א רךָאנ ,רעטוּפ טימ

 ,יוזא עטאליא ףיוא עטאל א טעטאלראפ ןענייז ךעלעזייה עניימ סָאװ רעדָא
 ...רעדניק ערעדנא עלא ראפ טמעשעג ךיז בָאה ךיא זא

 ווא תונוימד עכייר עניימ ןופ ךיא בַאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ רעבָא
 סאוו ,סארדראפ זוא רעצ קינייו טינ ךיוא ןייטשוצסיוא טאהעג סעיזאטנאפ
 ןופ שרעדנא סעּפע ןעוועג טלָאװ ךיא יו טליפענ טפָא ךיא י'בָאה ייז בילוצ
 ראפ ןעמונעגנַא לַאמנייא טינ עקאט ךימ ןבָאה סָאװ ,רעדניק עקימורא יד
 ,טבש ןדמערפ א ןופ ןעמוקעג טלָאװ ךיא יוװ ,ןקַיַאד-טינ א ראפ ,ןדמערפ א
 -ניז רעקיזָאד רעד 'ףיוא תומולח-לעב ןדעי ןופ לרוג רעד ןיוש זיא סָאד יו
 . . . דרע רעקיד

 ײרעביײרשי ַא רעװ דיא

 "טַאטש" ןופ ןעמוק טנעלפ ,טייצ העש א ףיוא ,גָאט ןיא לָאמנייא
 שיסור ,שידיי ןביירש םידימלת סנטאט םעד ןענרעל "רעביירש רעד עדָאד"
 ןבעגּפַא קינייו רעייז דיז טנעלפ סָאװ ,עטאט רעד ."ןובשחה תמכח" ןוא
 רע זא ,ןלאפעננייא טינ רַאנ םיא זיא ,רעדניק ענענייא ןענייז ןענרעל ןטימ
 -טלעוו" ןסינעג ןוא ןענַאק סעּפע דיוא ןלָאז רעדניק ענייז זא ,ןעז ךיוא ףראד
 וובשח א ןיילא ןכאמ ,סערדא ןשיסור א ןביירשוצנָא יו ,גנודליב ?עכעל
 ןייז ךיוא וטסעוו "רָאנ ?יוו" : ?5כ ןייז טאהענ ריז טָאה רע םירָאװ .וו"אא
 ןענובשח טנרעלעג טינ לָאמנייק ,רענייק םיא טָאה טָא . . . ןואג "רענ-ליוו" א
 -נִא ןוא "עשטאדאז" עטסערג יד טרָא ןפיוא "ןעשער" רע ןַאק ךָאד ןוא
 -ניניילק עכלעזא טימ אקווד ןוא ווירב ןקידשדוק ןושל ןטסנעש םעד זביירש
 ןקוקנַא סע ןייג טפראדענ טָאה ןעמ סָאו ,דעלתויתוא עטקַאטעגסיױא ,עק
 ןביירשוצנַא יו ץנוק אזא ןזייואב טנַאקעג וליפא טָאה רע ;םישודיח ףיוא
 א ןופ ךַאנ טדער רעװו טנייה ,?טראקטסַאּפ ןייא ףיוא רעטרעוו טרעדנוה
 רַאנ טינ ;ןעװעג טינ זכיילנ זייס רָאנ ןיוש םיא וצ זיא ַאד ,קודקיד-לעב
 עשיטַאטש יד ןשיװצ וליפא רַאנ ,םיליכשמ רעיוואטסאז עכעלטע יד ןשיווצ
 ןיימ ףיוא .ןקירב טייז רענעי ףיוא ןעניווו סָאו ,זטנעגילעטניא עטמיראב
 עסיורג ענייז עלא טימ ןעמאזוצ שיט םוצ ןזָאלוצ דיוא ךימ לאז רע השקב
 ,רע טָאה ,ןביירש ןופ טסנוק יד ןענרעל ןעמענ ךדיוא ךיז לָאז דיא ,םידימלת
 .ןעוועג םיכסמ ,די רחאלכ סעּפע יו

 ןוא 'טַאטש" ןיא ןפורעגנ םיא טָאה ןעמ יו ,"רעביירש רעד עדַאד"
 עליטש א ,בוט גזמ רעתמא ןא ,דיי רעליווו א רעייז ןעוועגנ זיא ,לטעטש ןיא
 טדערעג רעמ עיצקעל רעקידנדנוטש רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה רע םנה .המשנ
 ,"רעליש" ענייז טימ טנרעלעג יוװ ,סעיינ עשלטעטש ןוא קיטילַאּפ ןטאט ןטימ
 ערעייז ןיא טירשרַאפ סיורג טכאמעג םידימלת ענייז ןבַאה ןגעווטפעדנופ



 58 דרע רעדמערפ ףיוא

 טאה רע . . ."לֹוח ירבד" ןעמַָאנ םעד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,"ןשינעטנעק"
 "בתכ:ריפ" א ריּפאּפ ןניוב ןסיורג א ףיוא ןבירשעננָא רלאב ריס
 -רעביא ןוא ןבירשענכַאנ גנאל יוזא בָאה דיא .ןביירשכַאנ ןסייהעג רימ ןוא
 ןיילא טינ ריש ןיב ךיא זיב ,"בתכ-ריפ" ןשיפארגילאק םענייש ןייז ןבירשעג

 ."רעביירש" א זרַאװעג

 -עטשנעפעירב" סרעטסעווש ןיימ ןעוועג זיא רערעל רעטייווצ ןיימ
 סלא ?טעטש ןיא טנאקאב ןעוועג זיא עשעּפ רעטסעווש ןיימ םירָאװו ."רעל
 זעמוקאב ךָאנ יז טָאה "גנודליב עסיורג" ריא ."עטנרעלעגנליווו א" רעייז
 סראדנערא ןא סלא יז  ןרָאװעג ןרָאבעג זיא יז ּוװ ףרַאד ןיא ןטאט םייב
 יו ,עטנרעלעג אזא ןייז וצ רָאנ יװ טלָאװעג טינ שרעדנא טָאה ,רעטכַאט א

 עכייר עקימורא יד ןופ דעלדיימ עשינכש יד ,סעטרבח עריא עוועג ןענייז סע
 סריא יז טָאה .ץירּפ א טימ ,ייז יוװ ,ןדייר ןענַאק טלָאװעג ךיוא ןוא ,רעטכאּפ

 .טריפעגסיוא

 -רעמוז יד ןיא ןוא ,ןטכאנ וצ קיטיירפ עקידרעטניוו ,עננאל יד ןיא
 עשביה א בוטש ןיא ריא וצ ןביילקפיונוצ ךיז ןגעלפ ,ןגָאטייב תבש עקיד
 -ראפ ייז ראפ טגעלפ יז ןוא ,ךעלדיימ ,"רעלבייוו רענאקירעמא" עגנוי לָאצ
 ,ץראה טימ יז טָאה טנעיילעג ןוא .ןענאמָאר "עקידנענאּפש" סר"מש ןענעייל
 יד ראפ ןענעיײלרַאפ טנעלפ עניימ עמאמ יד יװ טָא ,ליפענ טימ ,,המשנ טימ
 -עהוצ עננוי עריא ."שמוח שטייט" םעד ןוא "תוניחת סש" עריא רעבייוו
 ןוא רערעדנא רעד וצ ענייא טעילוטעגוצ ןציז השעמ תעשב ןגעלפ סנירער
 וצ טינ הלילח ,ןיירא ל?יומ ןיא ריא ןקוק ןניוא עטקנעבראפ קראטש טימ
 טבעלעגרעביא ןיילא ןעמ טָאה השעמ תעשב ןוא ,טרָאװ ןייא ןייק ןרילראפ
 : ןדלעה "עטבילראפ דעלברעטש" עקיזַאד יד טא ןופ םירוסי עשיגארט יד
 ךיז טָאה ,זצראה ןיא טָאנ א ןַא ,שטנעמ רעסואימ א ,טנאגירטניא ןא רענייא
 סָאװ ,?רַאּפ גנוי א ןופ עביל עכעלטענ יד !סיירעצ ןוא ןרעטשעצ וצ טניילראפ

 ,רעטַאפ א זיא טָאג ,השקשינ ,רעבָא . . . עביל עקיבייא ןרָאװשענ ריז ןבָאה
 שממ ןרעוו רעצרעה עקידלושמוא ,עקידלּפאצ ,עגננוי יוװ ןעז טינ רָאד ןָאק רע
 ,ןשלאפ םעד ,עשר םעד רע טפָארטשאב ,טפאשקנעב ןוא רעצ ןופ ןסירעצ
 יד ןוא ,םיא טמוק'ס יוװ ,ףָארטש רעטנידראפ ןייז טימ קינתוליכר ןסואימ
 ."גיווע ןוא גיווע ףיוא" ןיוש טקינייראפ קירוצ ןרעוו עטבילענ סנצרעה עגנוי

 !שידיי א ןופ ןאמַאר "רעטנאסערעטניא טסכעה א" רָאנ זיא טָא ןוא

 ןעגנאפעג דעבענ זיא סאו ,הכלמ-תב א ,ןסעצנירּפ רעשיריי א טימ ץנירּפ

 טָאטשנָא ןביל םיא לָאז יז זא ,ןעגניווצ יז ליוװ סָאװ ,אנוש א ןופ ןרַאװעג
 .טייהיירט עקיבייא ןרָאװשענוצ טאהענ גנאל ןיוש טָאה יז ןעמעוו וצ ,םענעי

 א יו ןייש זיא סאו ,ןסעצנירּפ ענעננאפעגנ עכעלקילנמוא יד טא רעבענ טציז

 זא טראוו ןוא ץאלאּפ ןטלנירראפ ,םענעפַאלשראפ םניא ,"לננע רעכעלטעג"

 ןופ ןעיירפאב יז ןוא "רעטרעשאב-למיה" ריא ןעמוק רעכינ סָאװ ןיוש לָאז'ס
 .שינעננעפעג ריא

 -רעד טשיווענ טָאה סנירערעהוצ סרעטסעווש ןיימ ןופ ענייא טינ ןוא

 עקאט טמוק ץלא סאד זא ,טכודענ ריז טָאה ייז ןופ רענייא טינ .רערט א ייב
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 -עג יד יז זיא סָאד ;עטבילעג סנצרעה יד יז זיא סָאד ,ןיילא ריא טימ רָאפ
 ,רענייש ריא ,רעטבילעג ריא טעוו דלאב-דלאב טָא סָאװ ,ןסעצנירּפ ענעגנאפ
 ענייז ןיא ןַאט ּפאכ א יז טעװ ןוא רעהא ןּפאכניירא ךיז ,ץנירּפ רעננוי
 ,לדרעפ ןערטסיב ,ןגנוי ,םענייש ןייז ףיוא יז ןצעזפיורא ,סמערַא עקראטש
 ,סאלש ןטפושיכראפ ןייז וצ טייוו-טייוו ןגָאיקעװא דיז םענייניא ריא טימ ןוא
 . . . גראב םענירג ןכיוה א ףיוא טייטש סָאװ

 ץנאנ טעמכ ןעמוק דיוא טנעלפ ןעשעּפ רעטסעווש רעד טָא וצ זיא
 ערעייז וצ תולכ עטנילראפ ןופ ווירב .ווירב ייז ראפ ןביירש לָאז יז לטעטש
 -ייז וצ "רעלבייו רענאקירעמא" ןופ ווירב עקידנעקנעב ,עקימאלפ ;םינתח
 זבירשעג ןוא .הנידמ רענדלַאג ,רעטייו רעד ןיא ןענייז סָאו ,רענעמ ערע
 ןבירשעג סע טלָאװ יז יו ,טפאשביל סיודג טימ ,ווירב עננאל רעייז יז טָאה
 טאה ריא .עקירעמא ןיא ןעוועג !דיוא ןיוש זיא סָאװ ,ןאמ םענעגייא ריא וצ
 טסנוועג ןיוש טאה יז .ןביירש וצ סָאװ ןגָאז טפראדעג טינ וליפא ןיוש ןעמ
 עקירעביא סָאד ןוא .ןצראה ןיא 'ןטנעילק" עריא ייב ךיז טוט סע סָאװ
 יו טיהעגּפַא טָאה יז סָאװ ,"רעלעטשנפעירב" ריא ןפלַאהעגסיורא ריא טָאה
 ראפ טנעיילענראפ טָאה יז תעשב םעדכַאנ ןוא .גיוא ןופ ?לּפאצראווש סָאד
 עריא ןנעלפ ,תולינמ יו עננאל ןוא עסיורגנ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ווירב יד ייז
 יד זשיוו ריוא טנעלפ ןיילא יז ןוא ,ןייוװעג ןופ ןייגסיוא שממס סנירערעהוצ
 . . . ןגיוא עצראווש עריא ןופ ןרערט

 -םיורא ךיז ךיא בַָאה ,ןריא "רעלעטשנפעירב" ןקיזַאד םעד טָא ףיוא
 עלא םיא ןופ ןבירשענרעביא בָאה ריא ,רצוא ןרעייט א ףיוא יװ ןזפרַאװעג
 רעה יו .ןעמענ עילימאפ ןוא ןעמענ עקידנעגנילק ענייש עלא יד ןוא ווירב
 -סאז ןיא סָאװ ,ןעמענ עכלעזא ץלא -- לנָאננדלַאג ,דלעפנייטש ,דימשדלָאג
 יו ןרָאװעג רימ ןענייז ייז .טרעהעג טינ לָאמנייק רענייק ייז ןופ סָאה עיוואט
 ראפ זיא סאו ,ווירב רעדעי .ןצראה ןיא ףיט ןקאבעגנייא ,ענעגייא ,עטנָאנ
 .קינייונסיוא ףיוא טנַאקעג ןיוש ךיא בָאה ,השעמ "עתמא" ןא ןעוועג רימ
 ריא בָאה "רעלעטשנעפעירב" ןקיצראה ,ןביל ,ןרעייט םעד טָא קנאד א ןוא
 דיוא רַאנ ,ווירב עננאל ,עסיורג ,ענייש רָאנ טינ ןביירש וצ טנרעלעגסיוא ףיז
 ,רעטרעוו עשירעמשטייד ?יפ רעייז טימ ןרָאװעגנ טרעכייראב זיא ךארּפש ןיימ
 "לאמעג רעטצעשעגכַאה ?יפ רערעייט" ןיימ ,"עטבילעג סנצרעה" ןיימ יוװ
 ,(ןתח) "םאניטיורב רעדנביל ?הָאוװ" ןיימ ןוא (הלכ) "עטיורב עשלמיה" ןיימ
 -סיוא ןוא רעטרעוו עקידנעגנילק ,עכיוה ,ענייש עכלעזא ערעדנא ליפ ךָאנ ןוא
 רעקינעי רעד זא ,קחבומ ןמיס א ראפ טנידעג טסלַאמאד ןבָאה סָאװ ,זקורד
 -ליבעג א זיא ,ןביירש ןיא ייס ןוא ןדייר ןיא ייס ייז טימ דיז טצונאב סָאװ
 . .. . שטנעמ רעטעד

 יז : "עמאמ רענאקירעמא" ןא ןרָאװעג ןכינניא ךיוא זיא עמאמ זיימ
 ,ןוז רערעטלע רעד .ןיז ייווצ טאהעגנ "דנאל םענהפירט" םעד ןיא ןיוש טָאה
 רעשיסור רעטשרע רעד ןופ ?אפכרוד ןכָאנ דלאב ןיהא 1פָאלטנא זיא ,רעזייל
 ןבילוצ ןפָאלטנא זיא ,רעב-השמ ,רעטייווצ רעד ןוא ,,1905 ןיא ,עיצולַאוװער
 -יצ א רעטייוצ רעד ןוא רעדיינש א ןרָאװעג רענייא זיא ןטרַאד .וויזירּפ
 ,האניש א ,סעכ א ןצראה ןיא ןגַארטענ ראפרעד טָאה עמאמ יד .,רעכאמנראג
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 ,רעדניק ערעייט ייווצ ריא ייב ןעמונענוצ טָאה סָאוו ,עקירעמא רעד טָא וצ
 -ענ וטרַאד ןענייז זוא ןשטנעמ עטנרעלעגליווו ןייז טנַאקענ ָאד ןטלָאװ סַאװ
 עקירעמא יד טָא סָאװ ,םעד טָאטשנַא ןוא . . . תוכאלמ-ילעב עטסַארּפ ןרָאװ
 -יא יז טינ ,ןיִז עקידלּפאצ ,עקידעבעל סמערַא עריא ןופ ןסירעגסיורא טָאה
 -טינ ,עצרוק ,ענראק -- ?רעדניק ענעריּפאּפ" יװ רעמ טינ קירוצ ּפֶא טציא
 ןניוא יד שממ ןכירק ,ןעז וצ ייז טבעלרעד ןעמ רעדייא סָאװ ,דעלווירב עטפא
 . . . םיורא ּפָאק ןופ

 יז ןוא ווירב עקיזַאד יד טָא ריא ראפ ןענעיילרַאפ טנעלפ עטאט רעד
 :עשטּפעשכַאנ ןוא ןגיוא יד ןענייווסיוא ,ןעלסקא יד טימ ןקוצ ייברעד טנעלפ
 לָאמנייא טינ ךיוא טגעלפ ןיילא עטאט ןוא . . . טרָאװ רעדעי ןּפיל יד טימ
 זיא ןנַארט גאט ןצנאנ א ווירב יד טא טנעלפ עמאמ יד . , , רערט א ןענעבנג
 זרעטנוא סנּפַאקוצ ןטלאהאב ייז טכאנייב ןוא ,ןצראה םוצ ןעילוט ייז ,םעזוב

 ןקוק ןוא ןעמענסורא ייז יז טנעלפ ,ןעזענ טינ טָאה רענייק ןעוו זוא .ןשיק
 -ניק עריא ןעזענ יז טלַאװ רעלתויתוא עמוטש ,עקיזָאד יד ןיא יו ,ייז ףיוא
 -יז ןַאק רע סאו ןטאט םעד ןייז אנקמ קראטש טגעלפ יז . . . רעמינּפ סרעד
 . . . טינ ךיוא סָאד ןָאק ,דעבענ יז ןוא ,ייז טימ ריּפאּפ ףיוא ןריירכרוד שטָאכ

 שרדמ:תיב ןיא קעוא זיא עטאט רעד ןעוו ,טכאנייב ,לָאמנייא זיא
 ;רימ וצ ןפורעגנַא ךיז יז טָאה ,ס"ש הרבח רעד ראפ ארמנ טאלב ןייז ןענרעל

 זא ,טנרעלענסיוא ךיוא רימ וטסלָאװ רשפא ,רעניימ ןוז ,לקילאפ ---
 יד וצ ווירב א ןביירשנא ןענַאק ,טנעה ענענייא עניימ טימ ,ןיילא לָאז ריא
 ? רעדניק

 ןציז ןבילבענ דיא ןיב ,השקב רעטכירענמוא ,רעקידמיצולּפ ריא ןופ
 ןעמונעגּפָא רימ טלאו ןושל סָאד יו ,רעטלמוטעצ א ,רעטעילעמשטירּפ א
 ,עריא טימ טנגענאב ריז ןבָאה ןניוא ענעקַארשעצ עניימ ןזעוו רעבָא .ןרָאװענ
 ןעמונעגמורא ךימ טָאה ,םינונחת ןוא רעצ ליפיוזא טקירדעגנסיוא זבַאה סאו
 ןפַאלענוצ ,טרַא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ךיא ןיב ,ריא ףיוא תונמחר סיורג א

 "!ןביירש זענרעל ריד ?עוו'כ ,עמאמ ,םוק" : םר לוקב ןפורעגסיוא ןוא ריא וצ
 ןבירשעגנָא רעדעפיילב א טימ ןוא ריּפאּפ ןגיוב א ןעמונעג רלאב בָאה ךיא
 .תויתוא עסיורג טימ "תיב-ףלא" ןצנאג םעד םיא ףיוא

 טימ ןיינרעביא ןעמונעג טנאה רעקידרעטיצ א טימ טאה עמאמ יד
 סייווש סנּפָארט .תויתוא עסיורנ יד רעביא לָאמאכָאנ ןוא לָאמנייא ןעּפ רעד
 טנעה יד ,טלטניּפעג ןבאה ןגיוא עריא ,םינּפ טמאלפעצ ריא טסעדאב ןבַאה
 זיא'ס .ךעלעטירט עטשרע יד טלעטש סָאװ דניק א ייב יו ,טרעטיצעג זבַאה
 ריא ןוא ןליו רעקראטש ריא רעבָא .רעווש רעייז ןעמוקעננַא דעבענ ריא
 סנכייצ עקיזַאד יד טא ןופ ףליה רעד טימ ןענַאק וצ גנאלראפ רעקידנענערב
 ןרַאועג טגַאיראפ ןענייז סָאװ ,רעדניק עריא וצ ןליפעג עשעמאמ ריא ןקירדסיוא
 ובעגעג ריא טָאה ,עקירעמא רעטייוו רעד ןיא שזא ,םיקחרמ רעטייוו יד ןיא
 טאה יז יב ,ןטייקירעװש עלא ,םילושכמ עלא ןעמוקוצייב שזארוק ןוא טומ
 ןיא "ןניילסיוא" ןטימ רָאנ .תיב-ףלא םעד ןביירש טנרעלענסיוא טראפ ריז
 ןוא טייז ריא ייב ןציז ןזומ ןיוש ךיא געלפ .רעווש ןעמוקעגנא זלא ךָאנ ריא
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 .ןריטקיד ריא געלפ דיא ןוא טרָאװ סָאד ןגָאז רימ טנעלפ יז .זפלעהסיורא ריא
 לווירב עקיצראה ,עטשרע סָאד ןעּפ ריא רעטנוא ןופ סיורא זיא'ס ןעוו ןוא
 ןיימ וצ ןוא .ןעווענ טינ רועיש ןייק רַאג דיירפ ריא וצ זיא ,רעדניק עריא וצ
 . .. . ץענערג ןייק ןעווענ טינ דיוא זיא קילג

 ןעמָאנ א בילוצ תורצ

 נאט ןכעלנייוועג, זטושּפ ןייק ןיא טינ ןרָאװעג זרָאבענ ןיב דיא תמחמ
 -םוי ךָאנ ןגרַאמ ףיוא" ןופ גַאט ןטשרע םניא אקווד רַאנ ,רָאי ץנאג א ןופ
 טאה ,גאט אזא ןיא ןרעוו וצ ןרָאבעג היכז יד טָאה רעוו יבא טינ סָאװ ,"רוּפיכ
 לעוו ךיא זא ,ןעגנונפַאה עסיורג רימ ףיוא טגיילעג עניימ עמאמ יד ראפרעד
 .לארשיב הארוה-הרומ א ,ןדמל רעסיורג א ןסקאווסיוא םעשעצרעמ

 ,עראד ,עניילק א ,יז ,םירָאװ : ןעוועגנ עמאמ יד עקאט זיא טכערעג ןוא
 ןטסאפ ,סיפ יד ףיוא ןייטש רוּפיכ-םוי ןצנאנ א טנעקעג טָאה ענעדיי עכאווש
 םייהא ןעמוקעג זיא יז ןעוו ,טנװַא ןיא טעּפש טשרע ןוא ךיילג ןעמעלא טימ
 -ןיק ןיא טגיילעגניירא דיילג ךיז יז טָאה ,ענעבענראפ א ןוא עטרעטיילעג א
 יו ,גַאט ףיוא ץַארּפש ןטשרע ןטימ ,גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע ןוא ,טעּפ
 םעראיל א טימ טלעוו רעקיטכיל רעד ףיוא ןעמוקעגּפַארא ןיב ,ןסקה ינא
 ןופ טרעגנוהעגסיוא קראטש ןייז טזומעג בָאה דיא ,םינּפה .יירשעג א ןוא
 יד טָאה ,שינעשעעג רעקיזַאד רעד טָא ןיא זיא . . . תינעת ןגנאל סעמאמ זיימ
 רענעראבעג סָאװ-רָאנ ריא זא ,םיקולא עבצא ןא ,ןמיס ןטוג א ןעזעג עמאמ
 א ,ןדמל רעסיורג א ןסקאווסיוא סיוועג ףליה סנטשרעביוא ןטימ טעוו לרכזדזב
 . .. ןשטנעב םיא טימ ךיז ןלעװ טייל ןוא טָאג סָאװ ,רודה קידצ

 יו ,רימ ראפ ןהנ:עטנייא ןייא ןיא ןטלאה רדסכ עמאמ יד טנעלפ יוזא
 ןייק ףיוא הלילח רַאט ךיא זא ,ןענַאמרעד טלָאונעג רימ םעד טימ טלָאװ יז
 רעסיורג א ןסקאוווצסיוא ביוחמ ןיב ןוא זומ ריא זא ,ןסענראפ טינ טונימ ןייא
 עריא ןופ ,טגַאזעג סנייטש'מ ,םירָאװ . . . ןייז טינ ןעק שרעדנא .םכח-דימלת
 ,םיל רבעמ שזא ןרָאוװעג טנַאיראפ ןוא ןבירטראפ ןענייז סָאװ ,זיז ייווצ ערעטלע
 -ענ טרַאד ךיז ןעשטומ ןוא ןטעברא ןוא ,עקירעמא דנאל םענהפירט םעד ןיא
 תחנ ןייק רעכיז ייז זופ ןיוש יז טעוװ ,טיורב לקיטש ןראפ טכאנ ןוא גָאט דעב
 וצ קשח ןקירעביא ןייק טינ ךיוא ןיוש טָאה רעטירד רעד ןוא . . . ןבָאה טינ
 יז ןעמעוו ןופ רעקיצנייא רעד ןבילבעג ?ייורעד ךיא ןיב . . . ארמג רעד
 ךעבענ יז טָאה יוזא . . . תחנ עלעקערב א שטָאכ ןבעלרעד וצ ןפַאה ךָאנ ןַאק
 .טמיורטעג יז טָאה יוזא .טפַאהעג

 ייימ זיא ,ןזיוועגסיורא רעטעּפש ריז טָאה סע יוװ ,ןרעיודאב םוצ רעבָא
 סעּפע טראפ רימ זיא ךדאז ןייא רעבָא . . . ןרָאװעג םיוקמ טינ האובנ סעמאמ
 -עג ןיב ךיא זא ,זיא סָאד ןוא ,שינעכעדעג ןיימ ןיא םעד ןופ ןבילבעג
 ףיוא" אקווד רַאנ ,רָאי ץנאנ א ןופ גָאט ןטושּפ ןייק ןיא טינ ןרָאעג ןרָאב
 ןש"יווצ רעקיצנייא רעד ןבילבעג ךיא ןיב םורא יוזא ."רוּפיכ-םוי ךָאנ ןגרַאמ
 ןיימ ןופ גאט םעד ךָאנ ךיא קנעדעג םויה רע סָאװ רעדניק סעמאמ רעד
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 ןופ ןעמ טָאה ,?ארשיב געט ענעי ןיא ,םהה םימיב סָאװ ,טרובעג ןקידלזמ
 ... טסוװעג טינ ןכאז עכלעזא

 -יובעג"-יינ רעד ,דיא זא ,ןרעכיזראפ רעמ דךָאנ ךיז קידנלעוו ,עמאמ יד
 ןוויכב יז טָאה ,ל?לארשיב לודג א ןסקאווסיוא עקאט ?עוװ ,רעריא ןוז רענער
 סָאװ ,רעטעפ םענעברַאטשראפ א ןריא ןופ ןעמָאנ א רימ ראפ ןבילקעגסיוא
 לזמ-םילש ןסיורג ןיימ וצ רעבא ,הרותב גלפומ רעסיורג א ןעוועגנ עקט זיא
 רעדָא קילאפ יוװ ןעמַאנ ןשילרעטסיוא אזא טימ ןסייה טפראדעג דָארג רע טָאה
 זיימ ןיא ,ריא בַאה םעניימ ןעמַאנ-השורי ןקיזָאד םעד טָא ןופ זיא . . , קלאפ
 וצ טאהעג םיא ןופ בָאה ךדיא .טאהעג טינ תחנ ןייק רָאנ ןיוש ,טייהדניק
 זא .ןדייל עטנערבעג ןענאטשעגסיוא םיא ןופ ןיב ךיא .ןנָאז וצ ןוא ןעגניז
 -ראפ רימ טָאה רע סָאװ םירוסי ןּוא תורצ ענעי ןָא טנייה ךַאנ ריז ןַאמרעד ךיא
 ריש טָאה סע .בייל ןרעביא רורקס א רעבירא טציא ךַָאנ רימ טייג ,טפאש
 רעד ןגירק טנייפ רָאנ טינ ךיא לָאז ןיילא םעד בילוצ זא ,ייברעד ןטלאהעג טינ
 ראנ ,םינדמל עסיורג יד ,סרעטעפ ענעברַאטשראפ ןוא עקידעבעל עלא סעמאמ
 ראפ ןפָארטש טינ טָאג ראפרעד ךימ לָאז ,דיוא ןיילא השיודקה הרות יד וליפא
 . .. . רדייר יד

 קזוח ןוא ןרַאי יד ןייגרעד וצ ןביוהעגנָא רימ ןבַאה סָאװ ,עטשרע יד

 םעד יו ערעדנא ןייק טינ ןעוועג ןענייז ,ןעמאנ םענייש טינ ןיימ ןופ ןכאמ

 ,ןטאט םעד וצ סעכ זרעטיכ רעייז ןזַאלסיוא סידנענַאק טינ ,םידימלת סנטאט

 שמוח הררס יד ּפעק ערעייז זיא ןּפאלקניירא םיים שטעּפ ענייז ראפ ,זיבר רעייז

 קיטשרענַאד ןדעי טָאה ןעמ סאו ,ארמנ טאלב רערעווש רעד טימ ,י"שר טימ

 .רימ ןִא ןעמונעגנ המקנ ראפרעד ייז ןבָאה ,םישרפמ עלא טימ ןענַאק טזומעג

 ךיא בָאה ,ייז ןופ רעגניי ליפ ןעוועג ןיב דיא סָאװ ףיורעד טקוקעג טינ סאו

 "ינייו רס א טנרעלעג רימ טימ טָאה עטאט רעד םנה ,ייז ןופ רעסעב טנעקעג

 זןיימ וצ טכארטענוצ זוא ןעמונעג סיעכהל וצ ףיוא ייז זבָאה .ייז טימ יוװ רעק

 : יוזא ןעגנוזעג דיז טָאה סאו ,?דיל א ןעמַאנ

 ,לקעלפ ,קילאפ ,קלאפ

 סיורא ?קעלפ א ,ןיירא לקעלפ א

 .. . סיוא זיא השעמ עצנאג יד

 טיירּפשראפ דלאב דיז טָאה סָאװ ,לדיל עלידלושמוא עקיזַאד סָאד טָא

 טרעטצניפראפ טָאה .םירופי דס א טפאשראפ רימ טָאה ,לטעטש ןצנאנ ןרעביא

 באה ,זענאטשעג ןיב ריא ּוװ ןוא ןעגנאגעג ןיב דיא ;וו .ןרָאי ןוא געט עניימ

 רימ דיז טָאה סע זא ,יוזא לגננאזעג קזוח עקיזָאד סָאד ןעגנ:יז טרעהעג קר דיא

 זופ וקזוח ןיילא רעדניק עשלטעטש יד רָאנ טינ זא ,ןטכאדסיוא ןעמונעג ןיוש

 ןוא סנאקראּפ עשלטעטש עלא ןופ רעקעלפ עלא ,סנקעטש עלא דיוא רָאנ ,רימ
 ןעיירש ןוא רענניצ עטיור ,עננאל רימ וצ סיורא םוטעמוא ןופ זןקעטש ןטיולּפ
 ."סיורא לקעלפ א ,ןיירא ?קעלפ א" ; לוק ןייא ןיא רימ וצ

 ןרעוו טגעלפ ,לדיל עקיזַאד סָאד ןרעהרעד טגעלפ רע רָאנ יו ,עטאט רעד
 ,טַאה סע .זפארטשאב גנערטש "רעגניז" עקיזָאד יד טגעלפ רע .רענעדנוצעגנָא ןא
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 טימ ץלא ,ןנַאלשעג ייז טָאה רע רעמ סָאװ ,טרעקראפ .,ןפלַָאהעג טינרָאג רעבָא
 ,לננאזעג-קזוח עקיזַאד סָאד טָא ןעגנוזעג ייז ןבָאה ןערב רעמ טימ ,קשח רעמ
 ,עלהיח זַאלפליח ,ןיילק א ןעוועג טלָאװ ךיא יוװ ,ןליפ !ביוהעגנָא דיז בָאה דיא
 טינ געלפ ךיא .טניה עטציירעצ ,עזייב עטאשט א ןופ טנלַאפראפ טרעוו סָאװ
 לָאז רע טָאג ייב {טעב ,למיה םוצ ןקילב עקירעיורט עניימ זביוהפיוא לַאמנייא
 זבַאה סָאװ ,םיאנוש עניימ ןופ ןעמענ המקנ לָאז רע ,רימ ראפ ןלעטשנייא ריז
 למיה רעיולב ,רעקיטכיל ,רענייש רעד רעבָא ,ןטייז עלא ןופ טלגנירעגמורא דימ
 טרעוו ץראה שרעדניק א סָאװ טכאמעג קידנסיוו טינ ריז ןוא ןניוושעג טָאה
 ןשילעה א ןיא דיז טדניצ סנייז ?מינּפ עכיילב סָאד ןוא ,ןסָאגראפ טולב טימ
 . ...השוב ןוא הּפרח ןופ רעייפ

 ןוא ןייצ טימ .ןרעוו טווצרּפעג ךָאנ דיז ךיא בָאה טייצ עטשרע יד
 -וקעג לָאמנייא טינ .רעטעּפשּפָא ןוא רעכאלּפָא עניימ ףיוא ןפרַאוװעג דיז ?גענ
 טגַאלקעג ,טרעמַאיעג ,ןעמאמ רעד וצ םינּפ ןטעּפארדעצ א טימ ןפיול וצ זעמ
 : ריא ראפ טהנעטעג ןוא

 אזא רימ ראפ ןביילקוצסיוא ןרָאי עניימ וצ טאהענ וטסָאה סָאוו ---
 רָאנ ,לטעטש ןיא רָאנ טינ ןעניפענ וצ טינ זיא ןכלעזא סָאװ ,ןעמַאנ זסואימ
 ןייק ךיוא ןיוש ןעמ טעוו ,הנידמ עצנאג א ןרָאפסיױא ולפא לָאז ןעמ ןעוו
 ...! ? ןעניפעג טינ םעד יווװ ןעמַאנ זןרעסואימ

 זא ,דייר עטונ עריא טימ ןעמעננייא ,ןטסיירט ךימ טנעלפ עמאמ יד
 יעמאנ ןיימ טימ ;רעטנרעלעג א ןסקאווסיוא םעשעצרעמ ,ךיא לעוװ ראפרעד
 ןטסיירט טזַאלעג טינ רעבָא ךיז בָאה.ריא . . . טלעוו עצנאג יד ןעגנילק טעוו
 : לוק ןפיוא טמעראילעג ,סיפ יד טימ טעּפוטעג ,ןעירשענ בָאה דיא

 ..| טלעוו עצנאג יד ןעננילק לָאז ןעמַאנ ןיימ טימ זא טינ ?יוו דיא --
 םעד ןרהא-םהרבא יו ,דעלגניי ערעדנא ןבָאה סע יוװ ןעמַאנ אזא ןבָאה ליוו ךיא
 זעמַאנ א טינ ןוא ,טָאה סדימש םעד המלשד-םייח יו רעדָא ,טָאה ?גניי סשמש
 . !"קלאפ" ,"קילאפ"

 ןגַאלק ןוא ןענייוו ןיימ זא ,ןייטשראפ ןביוהעגנָא ךיא בָאה זייווכעלסיב
 זא גנאל ןופ ןיוש דָאד זיא הריזנ יד םירָאװ .זפלעה טינ יוװ ייס ןיוש רימ טעוו
 םולש זיא סע יו דיא בָאה . . . ןֵא הלימ-תירב ןיימ ןופ דָאנ ,עטעמתחעגנָא ןא
 רעביא גַארט דיא יו קידנעעז ,רעבָא עטאט רעד לרונ ןיימ טימ טכאמעג
 ויימ טימ ןכאמ םולש טנעקעג טינ טָאה ,ןנייוש ןעמוטש טימ םירוסי עניימ
 וא ןעזעג ךיוא ?לגנאזעג קזוח ןקיזַאד םעד ןיא רע טָאה ךָאנ וצרעד .,לרוג
 רעמ רשפא ךָאנ םיא סע טָאה .םידימלת עכייר ענייז דצמ 'םיא וצ ףורסיורא
 ,וצראה םוצ ןעגנאגרעד טונ ןיוש םיא זיא סע ןעוו ןוא ,רימ יוװ ןָאטעג ייוו
 -רעטיבראפ א ןעירשעגסיוא ,רדח םעד ןזָאלרעדנאנאפ ןכָאנ ,לָאמנייא רע טָאה
 : ןעמאמ רעד וצ רעט

 -סיוא טינ רעמ ןיוש ןעק ךיא ! ןעמענ סָאד זומ ףוס א ! נונעג ---
 -ערָא ןא . . ! המחלמ ןייק ייז טימ ןריפ טינ קיבייא ךָאד ןַאק דיא ! ןטלאה
 וא רעדניק עשינצבק ןשיווצ ,ןכיילג סנייז טימ ןענרעל ףראד דניק א סנאמ
 ..! םינכהי ינב ןייק טימ טינ
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 עטאט רעד טאה ,יינש רעטשרע רעד ןלאפעגסיורא זיא סע רעדייא ךָאנ
 -ךומלת "רעשיטאטש" רעצענעמאק רעד ןיא טריפעגקעווא ןוא ןעמונעג ךימ
 טָאה סָאװ ,התיכ רעטסכעה רעד ןיא ןבעגענניירא ךימס ,הרות
 וןעטנוא ןענאטשטג זיא ןוא ,שרדמ-תיב "רעיומ" ןסיורג םעד ןיא טנרעלעג
 סנטאט םעד ,?קניפראג םייח-המלש 'ר ןייד רעצענעמאק םנופ החחגשה רעד
 .רידי א

 ןקירב טייז רענעי ףיוא

 ןיא ,געוו ןיא ןטכירסיוא ןעמענ ךימ עמאמ יר טגעלפ ירפרעדניא ןדעי
 זיא סָאװ ,גָאט ןצנאג ןפיוא ןסע עלעקעּפ א ןבעגטימ רימ .,ןיירא הרות-דומלת
 טיורב ,"יעלַאה" טימ טיורב ךעלצענעּפ עכעלטע ןופ ןענאטשאב ?ייטנטסרעמ
 ךיוא ?לבוי א ןיא לַאמא .זעק-"עקלעמַאג" א טימ טיורב רעדָא ,ץלאמש טימ
 םוצ סעּפע ןפיוק וצ סָאװ טימ ןבָאה לָאז ךיא זא ,עקיּפַאק ענמוזמ א ןבעגעגטימ
 -ץלאמש ?קיטש א רַאג רעדָא ,"עקנַאשטּפאק" א ,"אוולאכ" לקיטש א יוװ ,טיורב
 רעבַא .טצכעלעג קראטש יוזא קידנעטש טָאה ץראה ןיימ סאו דָאנ ,גנירעה
 יד טָא "ןשאנראפ" ןוא ןבענוצסיוא ןענוגראפ ךיז ךיא בָאה לָאמעלא טינ
 ראפ ןפיוק וצ "?לּפינק ַא ןכאמ" ,ןרָאּפשּפָא ייז טנעלפ ךיא .סעקיּפַאק עקיזַאד
 עקאט טגעלפ עמאמ יד .חסּפ ףיוא עעקליישטאפ א ז- חנתמ א ןעמאמ רעד
 נַאט ןצנאג םעד ּפָא טרָאד םוק דיא סָאװ ןטאט ןראפ ןנַאלק דיז לָאמנייא טינ
 רעבַא . . . ןוז רעד ףיוא רעטוּפ יו שממ ןייא ייגנ ךיא זא ןוא ,"סנקורט" טימ
 ורַאװענ ןבירטראפ רעבענ זיא דניק ריא סָאו טרענרעענ ריא טָאה רעמ רָאנ
 רעד ןיא ןענרעל ןייגקעווא טייהרעגנוי ןיוש ףראד ןוא ,שיט סנטאט ןייז ןופ
 יז טגעלפ ,טרעשאב יוזא זיא אמתסמ ,ןָאט ךעבענ יז ןַאק סָאװ רעבָא ,דמערפ
 . . . ץפיז א טימ ןזָאלסיוא

 -דומלת רעיוואטסאז עלא טימ םענייניא ,ךיא געלפ טנװָא ןיא טעּפש
 ,תוכאלמ-ילעב רעיוואטסאז עלא טימ ןוא ךעלמירוחב הבישי ,ךעלנניי הרות

 ןיילא םירָאוו .םייהא ןייג ,סרעטסיימ עשיטַאטש יד ייב טעבראעג ןכַאה סָאװ

 זיא ,סנטשרע .תושפנ-תנכס טימ ןדנובראפ ,"ענשארטס" ןעוועג זיא ןייג וצ

 ,עגנאל ףניפ רעביא ןגעלעג זיא סָאװ ,עיוואטסאז ןייק ץענעמאק ןופ געוו רעד

 זיא ,סנטייווצ .טסרַאיװ ייווצ ערעסָאװ א ןופ דלהמ א ןעוועג ,ןקירב ענרעצליה

 יד םירָאװו .שינרעטצניפ קַאטש א ןיא טליהעננייא ןצנאגניא ןעוועג געוו רעד

 עדייב ןופ ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,רעמײבדלַאּפָאט עקירָאי טרעדנוה ,עטלא

 רַאנ טינ טלטשראפ ןגנייווצ עטכידעג ,עבָארג ערעייז טימ ןבָאה ,עילבערג ןטייז

 רעוו זוא .גאטייב ןוז עקיטכיל יד וליפא ךיוא רָאנ ,ןרעטש יד ןוא הנבל יד

 ,ןצנאטעצ ןוא ןליּפשעצ ריז ןגעלפ סעכורעוואז-יינש יד ןעוו ,רעטניוו ךַאנ טדער

 זיוש טָאה ןעמ זא ,טיירדראפ ןוא טייווראפ יוזא זרעוו ןיוש עילבערנ יד טנעלפ

 ,געטש ןייק ןוא געוו ןייק ןעזענ טינראג

 טָאה ןעמ יו טיול : עטסגרע סָאד רָאג ןעוועג ןיוש זיא סָאד ,סנטירד
 -טינ" יד ןטלאהענפיוא ןקירב יד רעטנוא ריז {בָאה ,לטעטש ןיא טפעומשענ

 .ןראנראפ םיא טלַאװעג ,רעיינכרוד ןדעי ףיוא טרעיולעג ןבָאה סָאװ ,"עטונ
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 עתמא יד םיא ראפ טרַאד ןליּפשּפָא ןוא עלקה-ףכ ןיא ךיז וצ ןּפעלשראפ
 זופ טעקארקענּפַארא זבָאה סָאװ ,ןעַארק עצראווש תונחמ יד זוא . . . עקנותח
 .עודיכ םירָאו .קערש טיוט א ןפרַאװעגנָא ןבָאה ,רעמייב יד 'זופ דיוה רעד
 עקידניז ,ענעטלַאשראפ רָאנ ,ל?נייפ עטושּפ ןייק ןעוועג טינ סָאד דַאד ןענייז
 ענהפירט ,עסואימ עקיזַָאד יד טָא ןיא ןרָאװעגנ ל?נלונמ ןענייז סָאו ,תומשנ
 ,געוו ןקידנכוסמ םעד טָא ןייגכרוד טפראדעג טָאה ןעמ תעשב זיא . . . ןעַארק
 סאד .עמש-תאירק ןענעייל ןוא תיציצ יד ייב ןטלאהנָא ךיז טפראדענ ןעמ טָאה
 ןייק ריד ףיוא ןלָאז טייל-הרבח" עקיזַאד יד זא ,הלוגס עתמא ןא ןעוועג זיא
 ,לטעטש ןיא טסעומשעג ןעמ טָאה יוזא . . . ןבָאה טינ הטילש

 םעד ןרעב-שרעה וצ ןעלמאזפיונוצ טנוװַא ןדעי דיז רימ ןנעלפ רעבירעד
 ןופ רעזייה עטצעל עמאס יד ןופ ענייא ןעווענ זיא סָאוװ ,בוטש ןיא רענשזריק
 הנחמ" עצנאג יד רעהא ןביילקפיונוצ ךיז טנעלפ סע זיב ןטראווּפָא ןוא ,טַאטש

 לוק לוקה" ןופ רענאל םוצ טרעהעגנ טָאה ריא ןופ לייט ןייא סָאװ ,"לארשי
 ,רעלמירוחב-הבישי יד טימ ךעלנניי הרות-דומלת יד ןעוועג זענייז סָאד ,"בקעי
 ,"וישע ידי םידיה" ענעפורעג יוזא יד וצ טרעהעג טָאה לייט רעטייווצ רעד ןוא
 יד ,סרעטסוש יד ; דלגניי-ןרעל ,תוכאלמ-ילעב עטנוזעג יד ןעוועג ןענייז סָאד
 א ןעמענוצ טנעקעג ןבָאה סָאװ ,סעראילַאטס יד ןוא סרענשזריק יד ,סרעדיינש
 -ינב" רעיוואטסאז עקיזַאד יד טָא ןשיוװצ םגה .קירוצ ייווצ ןבענ ןוא שטאּפ
 -םולש ןייק לָאמנייק טָאה תוכאלמ ילעב ןוא םיִלעוּפ רעיוואטסאז יד ןוא "הרות
 טפראדענ טָאה ןעמ ןעוו הנכס רעד ןופ קילבנַא םניא רעבָא ,טשרעהעג טינ תיב
 -ראפ ןעמ טָאה ,"געוו זןכעלרעפעגנ" אזא ןייגכרוד טכאנ רעקידרעטניוו א ןיא
 טלײטענּפָא טָאה סָאװ ,הציחמ רעקידנעטש רעד ןָא ,סעדווירק עטלא יד ןָא ןסענ

 ןייא ןרָאװעג ייז ןופ זיא טציא .קינשאּפערַאה ןטסַארּפ םעד זופ זדמל םעד
 ... ץלא ףיוא טיירנ ןעוועג זיא סָאװ ,הנחמ עטקינייראפ ,עסיורג

 יוזא ןעוועג טינ ארומ יד ןיוש זיא בר ןומה אזא טימ קידנעייג ןוא

 םינימה לכ טימ "סיפ יד זיב ּפָאק ןופ" טנפַאוװאב ןעוועג זיא הנחמ יד .סיורג
 .סענרעטמאל טימ ,סנזייא רעקיטש טימ ,סעניבוד טימ ,סנקעטש טימ ,ןיז-ילכ
 ךיז קידנטלאהנַא ,טייז ייב טייז ,ןרעדנא ןבעל רענייא ןעגנאגעג זיא ןעמ
 וצ שזארוק ןוא טומ ןבענענוצ טָאה סָאד .טנעה יד ייב ערעדנא יד ענייא
 םוצ זעמוקענוצ זיא ןעמ רינג יו ןוא . . . אנוש ןזעירעטסימ םעד ןענענעגנאב
 ,ןעשטיווק ,ןעיירש ןביוהעגנַא םענייניא עלא רימ ןבָאה ,ןקירב יד וצ ,דייט
 םיפ יד טימ ןעּפוט ,סעקניבוד יד טימ ,סנקעטש יד טימ ןּפאלק ,ןעסוב ,ןעקוה
 עקידניז עלא יד טימ ,םיתמ עלא טיס ,"עטונ-טינ" עלא זא ,קראטש יוזא
 . . . ןיירא ור רעייז זיא ףיט-ףיט ןכירקראפ ןוא ןקערשרעד ריז ןנעלפ תומשנ
 .טכודענ זדנוא דיז טָאה יוזא

 הנחמ" רעקיזַאד רעד טָא ןשיווצ זא ,ןפערט טגעלפ רעבָא לָאמנייא טינ
 מלָאװראפ דָארג דיז טָאה םיא סָאװ ,ץל א רענייא ןענופעג דיז טָאה "םירובינ
 : יירשענ א ןבעג גנולצולּפ לָאז רע זא ,ןעוועג גונענ זיא ,לציּפש א ןָאטּפָא
 זכערבסיוא דלאב טנעלפ "!זדנוא דָאנ ריז ןנַאי םיתמ !טיינ ןעמ ,הרבח ,יעה"
 זיא ןעמ .ןעייר ערעזדנוא ןשיווצ שינעלמוטעצ א ,שינעשימעצ א ,המוהמ א

 עלא ןוא .ןטייוצ ןרעביא רענייא ,ןרעדנא ןרעביא רענייא ןלאפעג ,ןפַאלעג
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 טנאקעג טאה ןעמ זא ,תולוק ענעמונאב עכלעזא טימ ןעירשענ ןבָאה םענייניא

 .טייוו רעייז זרעה

 זיא ,םעטַא ןא ןָא ,ןלאפניירא העיסנ אזא ךָאנ געלפ ךיא דינ יוװ ןוא
 -סיורא ןעמענ דלאב דימ ,ץראה קידנּפאלק א טימ ,,עמאמ יד טנעלפ ,עלעביטש
 טָאה סע ןכלעוו ןופ "לּפולוט" ןננאל םנופ ,ןלאש עמעראוו יד ןופ ןעלקיוו
 ןוא עריא ןיא טנעה ענערָארפראפ עניימ ןּפאכניירא ,עראּפ עסייה א טצעזעג
 ןסקאווסיוא טנעלפ דלאב .םעטָא ןעמעראוו ריא טימ ייז ףיוא ןכיוה ןעמענ
 -ראפ לפַאטראק טימ דעלעפראפ : ערעשטעוו עלעּפעט םעראוו א שיט ןפיוא
 רעקאמשעג רעייז סָאװ ,ךעלבעב טימ רעלעשקַאל רעדָא ,ץלאמש טימ טלנערּפ
 ,טליפרעד ךיא בָאה ,טלָאמעד .םירבא עלא רעביא ןייגעצ ךיז טגעלפ םעט
 טנַאקעג טינ רעסעב ןיוש טָאה ןדעדזנ ןיא ! טונ רעייז ,טונ רימ זיא סע זא

 .. .ןייז

 אזא ןעשעג זיא ,טכענ עקידרעטניוו עקיזָאד יד טָא ןיא לָאמנייא רעבַָא
 ןעגנאגעגרעבירא זיא סע יו ןיוש זיא ערטסאילאכ עצנאנ רעזדנוא : השעמ
 עכעליירפ יד ןעקנווװעג זדנוא וצ ןיוש ןבַאה סנטייוורעדנופ .ןקירב יד םולשב
 -רעד רימ ןבָאה גנולצולּפ .רעלביטש רעיוואטסאז עטשרע יד ןופ דעלרעייפ
 טָאה זדנוא ןופ רעצימע .היח רעזייב א ןופ יו ןעקורכ א דיז רעטניה טרעה
 ! ריזח רעדליוו א -- : לוק ןייז טימ טינ יו ןעירשעגסיוא

 רָאנ וו ןפָאלעג זיא רענייא רעדעי .סיפ ןלעטש ןעמונעג טָאה הרבח

 רעוואטאוו ןיימ תמחמ רעבָא .ייז ךָאנ דיא .,ןנַארטעג םיא ןבָאה ןגיוא יד

 ,רעדורב ןרעטלע ןיימ ןופ השוריב ןעננאגעגרעביא רימ וצ זיא סָאװ ,לּפולוט

 טרעטנַאלּפעג רימ ריז סעלָאּפ ענייז ןבָאה ,רעווש ןוא גננאל רימ ףיוא ןעווענ זיא

 רימ טָאה סאד .ינק יד רעביא ןעוועגנ יינש רעד זיא דָאנ וצרעד .סיפ יד ראפ

 ייז תוחוכ עלא טימ טימאב טינ ריז בָאה דיא ל?פיוו ןוא ,ןפיול וצ טרעטשענ

 ןפיוא ןיילא רעקנינייא זבילבעג ןיב דיא .טנַאקעג טינ ךיא בָאה ,ןטלאהוצנַא

 סאד טרעהענ דעלטייד ןוא רָאלק ןיוש ךיא בָאה רימ רעטניה ַאד ןוא .,דלעפ

 ףיוא ןפראוופיורא דיז רע טעוװ דלאב-דלאב ,טָא !ריזח ןדליוו םנופ ןעקורכ

 ןייק וליפא רימ ןופ טעוו סע זא ,יוזא רעקיטש ףיוא ןסיירעצ ךימ ןזוא רימ
 ,םינכש יד ןפָאלעגסיורא ןענייז תולוק עניימ ףיוא . . . ןביילב טינ טילּפּו דירש
 .םייהא ןגַארט וצ טכאבבעג ךימ ןוא יינש ןופ זביוהעגפיוא ךימ

 זןעמוקענסיורא זיא סָאװ ,ריזח רעדליוו א ןעוועג דעלקריוו זיא סָאד יצ
 ןשייונ א ןופ ריזח רעשימייה ,רעטושּפ א רָאג רעדָא ,(?דלעוו) ענישלַא רעד ןופ
 זיב ךיא ןעוו : ָאי ךיא קנעדעג דאז ןייא רעבָא .טינ םויה דע דיא סייוו ,זכש
 ןיא יב דיא נו ןקוקמורא ריז ןעמונעג ןוא ןניוא יד טנפעעג ,דיז וצ ןעמוקעג

 ,סנשיק גראב ןכיוה א ףיוא ,טעב ןיא ןניל ןעזרעד (ךיז ךיא בָאה ,טלעוו רעד
 ,עטאט רעד ןענאטשענ ןענייז רימ םורא .ּפָאק ןפיוא רעכיטנאה עסאנ טימ
 ןוא ,רעמינּפ ענעקַארשעצ ,עכיילב טימ ,עלא -- עשעּפ רעטסעווש יד ,עמאמ יר
 -יא טריפענ לדנייב א טימ רימ טָאה סהדירי עילע .םינכש טימ בוטש עלופ א
 טימ טָאה ,הנכש יד ,עכעייש ;"טפול-עטונ" א רימ ןָאטענּפָא ,םינּפ ןרעב
 ּפַאק ןיימ רעביא טָאה עמאמ יד ;ערה-זיע ןא ןכַארּפשענּפָא רימ ץלאז ?לסיבא
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 ,תולונס ןוא תואופר עלא יד טָא קנאד א ןוא ,סקאוו ןֹוא יילב ןסָאגענסיױא
 קערש רעקיזַאד רעד טָא ןופ ךיא ןיב ,רימ רעביא ןַאטענרעביא טָאה ןעמ םָאװ
 ... רעקידעבעל א ןעמוקעגסיורא זיא סע יוװ

 יד טָאה ,ריזח ןדליוו ןטימ ,שינעעשעג רעקירעיורט רעקיזָאד רעד ךָאנ
 .הרות-דומלת רעשיטַאטש רעד ןיא ןענרעל ןייג טזָאלענ טינ ןיוש דימ עמאמ
 ךיז ןעמ ףראד השודסה הרות רעד ראפ זא טסגװועג טונ רעייז טָאה יז םנה
 "ןבעל סָאד ןלעטשנייא" טלָאװעג טינ רעמ ןיוש יז טָאה רָאד ,ןייז שפנ-רסומ
 .ןקירב יד רעביא שזא ןענרעל ןקיש םיא ןוא דניק ריא ןופ

 ַאד ןעקנאד וצ טָאג רָאנ זיא םע --- ,טהנעטענ יז טָאה --- ,השקשינ --

 רעדיוו הימ טאה עטאט רעד --- . , . רָאי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה זיב ,עטאט א
 .שיטד-רדח ןייז וצ טצעזעגוצ

 רבח א ןרָאלראפ ןוא ןגָארקעג

 ןוא ךעצ סעמאמ ןיימ ןעמונראפ םלוע ?ש ונוביר רעד טָאה רעלדנע
 ,רעדניס עלא יוװ ,ןבָאה ריוא ןיוש לָאז'כ ,רבח ןביל ,ןרעייט א טקישענוצ רימ
 ,עטאט ןייז .סלּפַאק עלומש ןעוועג זיא סָאד ,ןענרעל םוצ ףתוש א ,"רָאּפ א"
 רעפיוא .וצרעד םישוח לקיטש א ןוא ,םיקו-יח רעטסָארּפ א ןעוועג זיא ,לּפַאק
 א טימ ,סעלַאּפ ןביז ןיא ןצבק א ,לזלמילש רעסיורג א ןעווענ רע זיא םעד
 ןעגנאנעג ,ןרעדנא םנופ ןעוועג רענעלק זיא סנייא סָאו ,רעדניק ערטסאילאכ
 יד טינ ןעוו !.סיורא סעקּפוּפ עליוה יד טימ שממ -- סעװרָאב ןוא טעקאנ
 -טכיל ראפ ,קיטיירפ ןדעי ןנעלפ סָאװו ,רעבייוו עקיצרעהמראב ,עשלטעטש
 ףיוא ייז ראפ ןביילקפיונוצ רעזייה יד רעביא דוטראפ ןטימ ןייגפיורא ,ןשטנעב
 ןופ שממ ייז ןטלַאװ -- שיפ ךעלקיטש ,טיורב ,חלח רעקיטש ,סעקלוב תבש
 םעד טָא ןופ ןגַארטעגנ ריז ןבָאה ראו עצנאג א .ןעננאנעגסיוא ןעוועג רעננוה
 עקידהנושמ ,החּפשמ עקידלזממילש עקיזַאד יד טָא טניווועג טָאה'ס ווו ,עלעביטש
 קע ןייא ןופ ןנַארטעג ריז ןבָאה סָאװ ,ןעיירעגירק ,ןענייוועג ,זןעיירשעג ,תולוק
 .ןרעדנא ןזיב לטעטש

 גילפ א וליפא טעּפעשטענ טינ .,לגניי ליטש א ןעווענ זיא רעבָא עלומש
 ןטַארעג זיא רע זא ,?טעטש ןיא עקאט ןעמ טָאה טגַאזעג .טנאוו רעד ףיוא
 א ,העונצ השא ןא ,ביוט עכעלטנרַא ,עליטש א זיא סָאװ ,ןעמאמ ןייז ןיא
 . . . דניז עדמערפ ,סנצימע ראפ טלעוו רעד ףיוא ּפָא ךעבענ טמוק סָאװ ,תקידצ
 םיא ןקיש רעבָא ,ןענרעל םוצ ןסירעג סלּפָאק עלומש דיז טָאה ןָא זייוודניק ןופ
 -רעל ןייג .סאווראפ טאהענ טינ עטאט ןייז טָאה ,"דמלמ ןשיטאבעלאב" א וצ
 עמערַא עלא טנרעלעג ןבָאה ס וו ,הרות-דומלת רעשיטַאטש רעד ןיא ןענ
 ןיינמורא רע טנעלפ .ךיש רַאּפ עטכער א טאהעג טינ לָאמנייק רע טָאה ,רעדניק
 ןטעבעג ןוא ןרעדנא םוצ םענייא ןופ טנאה ןיא שמוח א טימ שררמ תיב ןיא
 א ,רענעסירענּפָא ןא .י"שר טימ שמוח ?קיטש א ןענרעלּפָא םיא טימ לָאז'מ
 טרעגלאוועג" דיז ןוא שרדמ-תיב ןיא געט עצנאג ןנילּפָא רע טגעלפ ,רעסעוורַאב
 ריז ןעזעג טינ לַאמנייק םיא טָאה'מ ."םימכח-ידימלת יד ןופ ביוטש םניא
 .םיא ייז ןוא ןטימעגסיוא ייז טָאה רע .רעדניק ערעדנא יד טימס ןליּפש
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 -עגוצ קראטש ריז בָאה ךיא ,ןעשעגנ זיא סָאד יוזא יו טינ סייוו דיא
 באה'כ .םיא וצ ןבירטעג דימ טָאה תונמחר ןופ ליפענ א סעּפע .םיא וצ ןדנוב
 א ךיז ןלעװ ןגעלפ םיסדנוק הרבח יד ןעוו ,לָאמנייא טינ .ןעמוקאב ביל םיא
 לַאמנייא טינ עקאט ןוא .,םיא ראפ ןלעטשנייא ךיז ךיא געלפ םיא טימ ןָאט ץייר
 רעבא רע טנעלפ ,ּפַאק ןרעוש א טאהעג טָאה רע םגנה .טנרעלעג םיא טימ
 סָאד יצ ,י"שר טימ שמוח יהשרּפ יד ןרזחרעביא ןוא ןנַאזרעביא לָאמ ?יפיוזא
 ,רעמוז .קינייװנסיוא ףיוא טמעכ טנַאלעג ןיוש סע טָאה רע זיב ,ארמנ לקיטש
 -יווצ ןריצאּפש ?סיבא רימ טימ ןיינ לָאז רע ןפור םיא ךדיא נעלפ ,גָאטייב תבש
 ,"ףיוה רעוועשעראטס" ןיא יצ ,"עינראווָאויּפ" רעד זיא רעדָא ,רעדלעפ יד ןש
 םוש ןייק וצ טָאה רע .טייצ יד ןעוועג דָאש א םיא זיא'ס .זלעוו טינ רע טגעלפ

 ױלא .סערעטניא םוש ןייק ןזיווענסיורא טינ ,ןענרעל ץוח א ךאז רערעדנא
 רע יוװ ,"ןטייקשיראנ עשרעדניק" זיולב ןעוועג םיא ראפ ןענייז ןכאז עקירעביא
 -- גנאלראפ ןקידנענערב ,ןסיורנ ןייא טאהענ רָאנ טָאה רע .ןנַאז טנעלפ
 .ןענרעל ןוא ןענרעל

 -אמ רעד וצ ןעמוקענ ןיב'כ ; קנאדעג א ןלאפעגנייא רימ לָאמנייא זיא

 ןעמענניירא לָאז רע ןטאט םעד ןטעב ןפלעה רימ לָאז יז זא ,ןאלּפ א טימ ןעמ
 לייוורעד לע ךיא זוא ,טלעג ןָא םיא טימ ןענרעל ןוא רדח ןיא סלּפָאק עלומש
 קראטש קנאדעג ןיימ זיא ןעמאמ רעד .ןענרעל םוצ רבח א ,"רַאּפ א" ןבָאה
 רימ ראפ ןייז לדתשמ ריז ןפלַאהענ עקאט רימ טָאה יז ןוא .,ןרָאװעג ןלעפעג
 דעלדנע עטאט רעד טָאה ,תעדה בושי ןננאל א ךָאנ .ןטאט םייב םיא ראפ ןוא
 ןרעוו טעוו "עפאלק" א ךָאנ שיט-רדח םוצ ןעיובוצ טעוו רע" :; ןעוועג םיכסמ
 ,ןעלומש וצ ןפַאלעגקעװא דיא ןיב דיירפ טימ ."רימ ראפ ןוא םיא ראפ טרָא ןא
 עלומש ןיוש זיא ןגרָאמ ףיוא ןיוש ןוא .הרושב עכעלקילג יד ןנַאזוצנַא םיא
 הליחתכל םנה .רעדניק עשיטאבעלאב עלא טימ ןעמאזוצ שיט םייב ןסעזענ
 ןענאטשעגנא טינ זיא ייז םירָאו ,טלמרומעג "םיטאבעלאב" סנטאט םעד זבַאה
 זענרעל רַאג לָאז ,קאטסַארּפ א ןטאט א ןופ סיורא טמוק פָאװ ,לגניי אזא סאו
 ,טרסומעגנַא טוג ייז טָאה עטאט רעד ןעוו רעבָא ,רעדניק ערעייז טימ םענייניא
 .ןגייווש טזומעג ןיוש ייז ןבָאה

 ןופ ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ ,טרָאו רעדעי ןעננולשעג טָאה עלומש
 ,שמוח םעד "זעווערבוז" ןוא "ןרזח" ןייא ןיא ןטלאהענ טָאה רע .ליומ סנטאט

 טָאה רע יוװ גנאל טרעיודעג טינ עקאט טָאה'ס ןוא .ארמג יד ,"עבראווס" יד

 -עג ןיא עלומש .רעדניק עשיטאבעלאב ,עכייר עלא ןענרעל ןיא טנַאיעגרעביא

 שממ ךימ טגעלפ רע .ןענרעל םייב רבח רעקידנעטש ןיימ ,"רָאּפ" ןיימ ןרָאװ
 -סיוא עניימ ןופ ןסירעגנסיורא ךימ טָאה רע .ארמנ רעד וצ ןּפעלש דלאוונ טימ
 ןוא .ןענרעל םוצ טדימשענוצ דימ ןוא ןטלעוו עטמיורטענסיוא ,עטמולחעג
 ךיא בָאה ,ןטאט םייב טנרעלעג טָאה עלומש סָאוװ ,רָאי רַאּפ יד קנאד א עקאט
 רעד סָאװ ןדירפוצ קראטש ןעוועג זיא עטאט רעד .ןענרעל ןיא ןָאטעגנפיוא דס א
 -שרע .ןעוועג הפי-הלוע זיא ?גניי ןטזָאלרַאװראפ םעד ןוא רימ ןשיוװצ גוויז
 -עג עלומש םיא טָאה ,סנטייווצ .המשנ עשידיי א טעוועטארעג רע טָאה ,סנט
 ןוא קשח טימ ןָאק ןעמ סָאוװ ,םידימלת ענייז עלא ראפ ליּפשייב א ראפ טניד
 זיא ךעלקילנ ןוא ןדירפוצ רעמ ךַאנ ןוא .ןענרעל ןיא ןָאטפיוא הדמתה טימ
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 טאה יז .דימתמ א ןרָאװעג דיא ןיב םיא בילוצ סָאװ ,עניימ עמאמ יד ןעוועג
 -יטש יז טגעלפ לָאמנייא טינ ןוא .דניק ןגייא ןא יוװ ןנַארקעג ביל עקאט םיא
 רע ןקוררעטנוא םיא ןוא רעדניק עריא ןופ ליומ ןופ ןסיײירּפָא סעּפע טייהרעל
 ןרעוו טשלחראפ טינ ןוא המשנ יד ןקיווקרעד וצ זיא סע סָאװ טימס ןבָאה לָאז

 .ארמנ רעד ייב גאט ןצנאג א ןציז םייב

 וביל ןרעייט ןיימ ןרַאלראפ דיא בָאה ,טכירענמוא ,גנולצולּפ רָאנ רָאנ
 ןיא ריז וצ ןעמונעגרעבירא םיא טָאה עמומ עכייר א .סלּפָאק עלומש ,רבח
 גנאל-ננאל בָאה ךיא .הבישי רעקיטרָא רעד ןיא ןבעגענניירא ןוא עינעשזורּפ
 ראפ ןענאטשעג רימ רע זיא ןעגנאגעג ןיב דיא ּווװו .םיא ךָאנ טקנעבעג קראטש

 ךיז בָאה ךיא .ןעניפעג טנעקעגנ טינ טרָא ןייק רָאג ךיז בָאה ךיא .ןניוא יד
 .טלעוו רעד ןיא ןיילא רעקנינייא ןבילבעג טלָאװ ךיא יו טליפעג

 תילכח א רימ ראפ טכוז ןעמ

 חסּפ דעומה לוח ןופ געט עקידבוט-םוי-בלאה ,עכעלרעייפ ,ענייש יד ןיא
 -ענמורא עטאט רעד זיא ,"םינמּזה ןיב" יד ןפורעגנָא ןרעוו סָאװ ,תוכוס ןוא
 .טלעוו רעצנאג רעד ףיוא רעזנורב א ,רעטערומכעגנַא ןא ,רעטרעדורעצ א ןעגנאג
 וליפא טָאה רע .בוטש ןיא ןסעזעג קינייו ,טדערעג קינייוו רע טָאה געט יד ןיא
 טימ ,םיברוקמ ןוא םידידי עטסטעָאנ ענייז טימ ריז זענענעגאב וצ ןטימעגסיוא
 א ןלייצרעד ,זסעומש ,ןרייר ,אתורבחב ןציז וצ ןבָאה ביל טנעלפ רע עכלעוו
 -- ןיילא ןייז טלאווענ אקווד םיא ךיז טָאה טציא ,לטרעווכיילג א ןנָאז ,השעמ
 סעּפע זא ,ןעוועג קיטנעק זיא סע . .. . ןעקנאדעג עקיטעמוא ענייז טימ ןיילא
 זיא טארט רעטסעפ קידנעטש ןייז .םיא טקיאורמואאב סעּפע ,םיא טרעטאמ
 -עג ןעוװועג זיא ,רוניפ עצלַאטש ,עכיילנ ןייז ,רעקירעבאלש א ןעוועג טציא
 .ןרָאװעג רענעלק יװ ןוא ןניוב

 רעד זביוהעגנ:א ךיז טָאה סע ןעוו ,"םינמזה ןיב" םעד ןיא ,טציא

 -נעמוק ןפיוא םירדח יד ולעטשפיונוצ סיינארעביא ןייג ןופ דיראי רעשידמלמ

 ועוועג םיא ראפ זיא ,ןדיי ייב גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יװ ,ןמז םעיינ ,ןקיד

 ע:ייז ןופ ןדעי וצ ןיינרעדיוו ןפראד סָאד .ןידה-םוי רעכעלנייּפ ,רערעווש א

 רעדניק ערעייז !עיורטעגנָא רעטייוו םיא טעוװו ןעמ יצ ןנערפ ,"רעבעגטיורב"

 םעד זיא טאה רע .ןצראה םוצ טינ קראטש ןעוועג סָאד םיא זיא ,ןענרעל םוצ

 זיא ,זװװארָאנַאה ,ןצלַאטש םעד ,םיא ףיוא דָארג סָאװ ,דובכהיָתְתיחּפ א ןעזעג
 ,ודאיל א ןופ דסח ןפיוא זזיוועגְיֶא קידנעטש ןייז וצ לרוג רעד ןלאפענסיוא

 . . . םדוירשכ ןטושּפ

 רעקילאמא זייז זפורּפָא רעדיוו םיא ןיא ךיז טגעלפ געט עקיזָאד יד ןיא

 ,ןוייא ןוא לָאטש ןרעביא רעמאה ןטימ ןייטש וצ ,הכאלמ וצ גנארד זוא קשח
 עיני א ןייז --- ןרעטסיימ ,ןטעברא ,טערב ןוא ץַאלק רעביא געז ןוא ?בוה וטימ
 ןיא נעט עקיזַאד יד ןיא זיא . . .יןטייל וצ ןעמוקנַא ןפראד טינ ןוא קינמיּפכ

 סקא ןא יוװ ,זענאּפשנייא דיז ןזָאל ןראפ ןיילא ךיז ףיוא ןעוועג סעכ ןיא רע

 ייז בילוצ סאו ,רעדניק ענייז ףיוא סעכ ןיא ךיוא ןעוועג ;ַאמראי רעד ןיא
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 -עלאב טימ ןלענק ןפראד ןוא ּפָאק םעד ןניובוצנייא ןעגנצווצעג סָאד רע זיא
 ףיוא ןעוועג זנורב רע זיא רעמ ךָאנ .,םידיחי-ינב עטעשטשעיּפעצ ,עשיטאב
 זייטשלימ ןרעווש םעד טָא םיא ףיוא טניילעגפיורא טָאה יז סָאװ ,ןעמאמ רעד
 טָאה רע סָאװ ךָאנ ,הכאלמ לעב ןייק ןרעוו טזָאלנ טינ םיא ןוא זדלאה ןפיוא
 . . . טגָאיעג קראטש יוזא קידנעטש ריז

 -טזה ןיב" יד ןופ געט עקיזַאד יד טא ןענייז ,גראווניילק ,זדנוא ראפ
 רימ .געט עטסיוו ,עקירעיורט רָאנ ,עקידבוט-םוי ןייק ןעוועג טינ ךיוא "םינ
 ארופס :;ענעסעגראפ ןוא עטנלע ,עדמערפ יו טליפעג טסלַאמאד ךיז ןבָאה
 ןיא ?יפוצ ריז זפראוו וצ זופ טיהענסיוא ךיז ! ;ןסע ןטעב וצ וליפא טאהעג
 זדנוא ןופ ןלָאז ןעמ זא ,טירט עכייוו ,עליטש טימ ןעגנאגעגמורא ;זןניוא יד
 ןיא עקידלושיטּפיוה יד ןעוועג ןטלָאװ רימ יו ,ןרעה טינ סּפיּפ ןייק וליפא
 . . . הכרעמ רעצנאג רעד

 זנורב ןייז טימ עטאט רעד סָאװ ,גנומיטש עטקירדעג עקיזַאד יד טָא
 -יניילק רעדעי ,טציירעצ רעמ דָאנ םיא טָאה ,ןעווענ םרונ ןיילא טציא טָאה
 רעד .טכיוועגכיילג ןייז ןופ םיא ןעגנערבוצסיורא ןעוועג ?ולע זיא טייק
 ענעקַארשעצ ,עקיטעמוא יד ןוא ,םינּפ ןקירעיורט סעמאמ רעד ןופ קילבנַא
 ץלַאטש רעשיטאט ןייז .ןגָאלשרעד רעמ ךָאנ םיא טָאה ,רעדניק ענייז ןוֿפ ןניוא
 לרוג םעד ןנַארט ןפראד רעדניק ןוא !בייוו ןייז סָאװ ,ןטילעג רעמ רָאנ טָאה
 . ...דמלמ א ןטאט א זוא ןאמ א ןופ

 ,ץכערק ןטסיטשראפ ריא טימ ןוא ץפיז ןליטש ריא טימ ,עמאמ יד
 זיא לזמ ריא סָאװ ,עילַאד ערעטצניפ ריא זרעיודאב ןוא רעצ ריא ןנַארט טנעלפ
 ריא ייב ,זיא ,תוכוס --- תוכופ ,חסּפ --- חסּפ זיא ןריי עלא ייב ןעוו זא ,אזא
 יז . . . בַאב-העשת ןופ רעגרע ,דייר יד ראפ ןפַארטש טינ טָאנ יז לָאז ,ראג
 זהנעט ,סעומש א םיא טימ ןריפראפ וצ ןלעטשנייא דיז לָאמנייא טינ טנעלפ
 ;לטעטש ןיא םידמלמ עלא ןופ ןייז שרעדנא רע לָאז סָאװראפ : םיא רעביא
 'ר ןוא ,םידייא סהארומ הרומ םעד ,ןריאמ-בקעי 'ר ןָא ַאי טייטש סָאוװראפ
 -- רךימלת א ףיוא "סָאבעלאב" א ןנערפ ןייג וצ ,דניירפ ןטונ ןייז ,ןעקלואש
 זא ,טהנעטעג רעטייוו יז טָאה ,ןסענראפ טינ רָאט רע ? טינ טסאּפ םיא ןוא
 רַאט רעבירעד ;ןייז סנרפמ ףראד ןעמ ןעמעוו דניזעגיזיוה א ךיוא טָאה רע
 ןיינסיוא הלילח רָאנ ןאק סע . . . זָאנ יד ןסיירראפ ,"ןעפוד" טינ יוזא ןעמ
 טלַאװעג טינ רסומ סעמאמ רעד רעבָא טָאה עטאט רעד ., . . טיורב לקיטש םוצ
 ןרעפטנע רע טגעלפ ,זשינערעהוצנַא עריא ףיוא ,דייר עריא ףיוא .ןעמענראפ
 . . . גָאט ןצנאג ןפיוא ןרעוו םלענ ןוא ריט רעד טימ פאלק א טימ

 זפָארטעג טאה ,"םינמזה ןיב" אזא זופ םענייא ןיא ,לָאמנייא עקאט ןוא

 ,ןַאטעג רדנ א טָאה ,גנוגערפיוא רעטסכעה זופ טנעמָאמ א ןיא ,עטאט רעד יו

 .םיטאֿבעלאב ענייז זופ לעווש יד ןטערטרעבירא טינ ןפוא םושב טעוװ רע זא

 יז ןלָאז --- ,טחנעטעג רע טָאה --- ,ובָאה ךדָאנ ךימ ןפראד ייז ביוא ---

 ! רימ וצ ןעמוק

 -רעד המחלמ עליטש ןימ אזא ,גנורעדַאפסיורא ןא ןעוועג זיא סָאד

 רע יו גנאל ןעמונעג טינ עקאט טָאה סע ."רעבעגטיורב" ענייז וצ גנורעלק
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 זיא ומז םענעי . . . חוכ רעד טניל סע דצ סעמעוו ףיוא טנייצרעביא דיז טָאה
 ,ךינ רעד ףיוא טּפאכענ רע טָאה .ננולענק א ןָא ןצנאנניא ןבילבעג עקאט רע
 רַאּפ א ,ןיליפתו תילט ןייז ןיהא טקאּפעגניירא ,לקעמולק א םניילעגפיונוצ
 ףיוא רעדניק יד טימ עמאמ יד טזָאלענרעביא ,רעדמעה רַאּפ א ןוא ךעלמירפס
 ךיז ןוא -- ףרַאד א ןיא ןעמוקעגנַא זיא רע .קעווא זיא ןוא טָאראב סטָאג
 םעד ןיא עקאט זיא הסנרּפ יד . . . רעדניק סקינבושי א טימ ןלענק טצעזעגנ
 שטאב טָאה רע : ןדירפוצ ןעוועגנ זיא רע רעבָא ,ןנַאלשענ רעייז ןעוועג ןמז
 . . . סנייז טריפעגסיוא לָאמנייא

26 54 58 8 8 

 וצ זעוו ,"םינמזה ןיב" ןקידתוכוס דעומה-לוח אזא ןופ םענייא ןיא
 וכאנ רענייא .ןעװאיּפַארא" ןעמונעגנ ןיוש דיז ןבָאה עלעביטש ןיא זדנוא
 ןעגנידוצנא קירוצ ''סעטסאבעלאב"' ןוא ''םיטאבעלאב"' סנטאט םעד ןרעדנא
 ליפענ:האנק א טּפאכענמורא ןעמאמ רעד טָאה ,ןטאט םוצ רעדניק ערעייז
 פאהענ טינ לאמנייק דָאנ טָאה ,רעדניק זופ עמאמ א ריוא ,יז סָאװ ,ייז וצ
 ןוא .ןיבר א וצ רעדניק עריא "ןעננידנַא" ,ייז יו 'דיוא ןענַאק וצ היכז יד
 ,טלעטשעגפיונוצ זצנאנניא דלאב ןיוש זיא רדח סנטאט םעד זא ,קידנעעז טציא
 זעמונעגנַא ךיז יז טאה ,טנראוואב זיא סע יוװ ןייז ןיוש ןעמ טעװ הנויח טימ
 .דניק ןנייא ריא ראפ תילכת א ןנעוו ןטאט ןטימ סעומש א ןריפראפ וצ טופ טימ

 א טימ ןטאט םוצ טדנעוװעג ריז יז טָאה --- ,עקלארשי ,טסייוו וד ---
 כזמ טימ ראד זיא ,(ךימ קידנעניימ) ?גניי רעד ז-- ,לוק ןקידרעטיצ ,ןליטש
 ןייק ,קיצנאווצ ןוא טרעדנוה זיב ,רָאי ףלע רוּפיכ-םוי ךָאנ גָאט א ןרָאװעג ןיוש
 -ןוזאב םיא טימ ןענרעל וצ ןוא ,טינ רעדיוו ןיוש רע טָאה ןענרעל םוצ רבח
 רעד םיא טימ ןייז טראפ טעוו עשז-סאו ַאט ,טינ טייצ ןייק ךָאד וטסָאה רעד
 ? אה ? תילכת

 -לוטאקש ןרעצליה ןייז רעביא ןענאטשעג דָארג זיא סאו ,עטאט רעד
 ,קידנרעה טינ טכאמעגנ ךיז טָאה ,סָאריּפאּפ א טלקיוועג ןוא קאבאט עלעק
 רעבָא עמאמ יד .טאהעגנ טינ תוכייש ןייק םיא וצ טלָאװ זינע רעצנאנ רעד יו
 : סעומש םעד ןעיצ ןעמונעג רעטייוו ןוא ןזָאלענּפָא טינ ץלא טָאה

 -אט ןייק טינ הלילח וטסיב יצ ? סָאװ ,וטסגייווש סָאװ ,עקלארשי --
 | ? אה ,עט

 עטאט רעד טאה -- ? הצע ןייד זיא סָאװ ,ֹוד גָאז ,אברדא ,,ונ ---
 .ןייצ יד ןשיוװצ טייזענסיורא רעלדנע

 קידנלעטשנא ,ןפורעננַא רעטייוו ךיז עמאמ יד טָאה -- ,ןיימ'כ ---
 -קעווא םיא זעוועג טלאוו דאז עטסכיילג יד זא --- ,ןטאט ןפיוא ןקילב עריא
 .הבישי רעקסירב רעד ןיא ןריפוצ

 סאווראפ ? ןענירד ןטימ ןיא הבישי רעקסירכ רעד ןיא סעּפע סָאװ ---
 טינ רשפא ריד טייטש סע ,סָאו ? הכאלמ-לעב א ראפ םיא ןבעגקעווא טינ
 .. ? הסנרּפ ערענעש א זיא דמלמ א , . ? ןָא
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 םינּפ ריא ןוא ,סעכ ראפ ןעלסיירט שזא ןביוהעגנַא ךיז טָאה עמאמ יד
 .אטענ סיב א גנולצולּפ יז טלָאװ גנאלש א יו הארמ יד ןעמונעננַא טָאה
 :ןעירשעצ ריז טָאה יז ןוא

 טסיב וד ! סיפ ןוא טנעה ערעייז וצ ! ּפעק סמיאנוש עניימ וצ ---
 ! ? העד-רסח יצ ,עגנושמ

 רעבַא ! םיא קיש ? קסירב ןייס ןקיש םיא טפסליוו וד .טוג ,ונ ---
 זיא'ס סאו סָאד ןעשעג טינ הלילח ןטרָאד לָאז םיא טימ זא ,טשרָאקא רַאנ עז
 זאטעג גאז א עטאט רעד טָאה -- . . ! םענייד שידק ןרעטלע ןטימ ןעשעג
 .ןייגוצקעווא ףיוא ריט רעד ייב קידנעייטש ןיוש ,שיטסאקראפ

 ןיא ,ּפָאק ןראפ טנעה עדייב טימ ןָאטענ ּפאכ א ךיז טָאה עמאמ יד
 םינּפה .טצפיזעגּפָא רעווש ןוא ןעיירד ןיא עטעשטרַאקעגפיונוצ א ןציז ןבילבעג
 -סיורא סָאד טאה רע ןכלעוו טימ ןַאט רעד ןוא רעטרעוו עטצעל סנטאט םער
 .ןפָארטעג ףיט רעייז יז ןבָאה ,טגָאזעג

 שירפ רערעטעלע ןייד" רעטרעוו יד טימ זא ,ןענאטשראפ בָאה ריא
 .טמשעג טאה סאו ,בייל-הירא רעדורב ןרעטלע ןיימ טעיימעג רע טָאה ,"רענייד
 רעד ןיא טנרעלעג טאהעג רָאי עכעלטע ןיוש טָאה .,ּפָאק זפראש ,ןטונ ןייז טימ
 הבישי רעד ןיא םעדכאנ ןוא רעלעשטשעלק לקנאי 'ר ייב הרות-דומלת רעקסירב
 רע זא ,טנאזעג תואיבנ םיא ףיוא וליפא טָאה ןעמ .שרדמ תיב "רמשמ" ןיא
 זרבח !ביוהעגנַא רַאנ דיז רע טָאה רעבָא ףוס םוצ .,"ילכ ערעייט א" טססקאוו
 םנופ טריפענּפַארא םיא ןבָאה עכלעוו ,סעקטסיזאנמינ ןוא ןטסיזאנמיג טימ
 -ףירט עשיסור יד ףיוא ארמנ עקילייה יד ןטיכענסיוא טָאה רע .נעװ ןכיילג
 טזאלענרעביא ןצנאגניא רע טָאה ,נַאט ןקידרעמוז םענייש א ןיא זיב ,ןלוסּפ
 זיא זטרַאד .עשראוו ןייק קעווא זיא ןוא ,ןאברו ייבא טימ "נעט עטאז" יד
 טכאנייב זוא ,םארק א ןיא (רעטלעטשעגנַא ןא) קישטזאקירּפ א ןרָאװעג רע
 טרַאד ךָאנ רע זיא תורצ עלא יד וצ ןוא ,רעכיב יד ןיא טרידוטש רע טאה
 סייוו רעוו .(רענַאיצולַאװער-טסילאיצַאס) "טסיליצעצ" רעטנערבראפ א ןרָאװעג
 א טימ ןואלסיוא עמאמ יד טגעלפ --- ? םיא טימ ןייז ךָאנ טעוװ ףוס רעד סָאװ
 .ץכערס

 טאה ,סרוקיּפא רעד ,רעדורב רעד סאו ,הער-השעמ רעקיזַאד רעד רָאנ

 ןוא .בוטש ןיא ןרעוו טנַאמרעד טרָאטעג טינ רעמ ןעמַאנ ןייז טָאה ,ןַאטענּפָא

 רָאנ ןַאק רימ טימ זא ,ןעמאמ רעד וצ ןָאטענ גָאז א טָאה עטאט רעד ןעוו ,טציא

 -ורב זרעטלע ןיימ טימ יו עבלעז סאד ןעשעג ךיוא ,קסירב ןיא ,ןטרָאד ,חלילח

 ןוא .דנּוװ עפיט א ריא ןיא טרירענפיוא ענייז רעטרעוו יד טָא ןזבַאה ,רעד
 . . . תואיבנ עצראווש ןייז ןקַארשעג יז טָאה רעמ ףָאנ

 ןגרַאמ ףיוא דלאב עמאמ יד טָאה ,ןטאט םעד סיעכהל וצ ףיוא יו

 ייא ןוא לקעז א ןיא טקאּפראפ ,ןכאז ?סיב ןיימ ןעמונענפיונוצ ,תוכוס רָאנ

 .הבישי רעקסירב רעד ןיא ןענרעל טריפעגקעווא ךימ זוא ?טסעפ א
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 ףלאז .פ

 דמערפ רעד ןיא ןיילא ביילב ךיא

 יבצ-םחנמ 'ר ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יוװ רעדָא ,שרעה 'ר ,רעטעפ רעד
 נלפומ ןוא ןדמל ןסיורג א ראפ טמשעגנ טָאה ,רעדורב סעבָאב רעד ,ןיססאט
 ןבלעז םעד ןיא ,דלאב טָאה רע . ,םירפס ?יפ ןופ רבחמ א ריוא ןעווענ .הרותב
 -קעווא רימ ,קסירב טָאטש רעדמערפ ,רעסיורג רעד ןיא ןעמוקנָא ןיימ ןופ נָאט
 'ר ייב סנכנו אצוי רעצנאנ א ןעוועג זיא סָאװ ,חינשמ לארשי 'ר וצ טריפעג
 -עגפיוא טָאה לארשי 'ר .ןרעהראפ ךימ לָאז רע ,בר רעקסירב םעד ,ןעקמייח
 יד טשימעגפיוא דלאב טָאה רע .דובכה-תארי סיורג טימ רעטעפ םעד ןעמונ
 ןבענעגנ רימ רע טָאה ןרעהראפ ןכַאנ .,ןגָאז ןסייהעג רימ ןוא אמק-אבב ארמנ
 ,טסגוורעד רעטעּפש ךיז בָאה ךיא יװ טיול סָאװ ,קאב ןיא פינק ןקראטש א
 ןיא ןעמונעגניירא ךימ טָאה ןעמ .דובכ רעסיורג א רימ האפ ןעוועג סָאד זיא
 -יורג רעד ןופ ?ייט א ןעוועג זיא סָאװ ,הבישי רעד ןיא התיכ רעטשרע רעד
 .הרות-דומלת רעקסירב ,רעטמיראב ,רעס

 ,סאב ןיימ ןיא פינק סחינשמ לארשי 'ר ןופ קידנרעהרעד ,עמאמ יד
 ןוא תוחוכ טימ טרוגעגנא ריז רלאב טָאה יז .טיירפרעד קראטש ריז טָאה
 זורערנא םוצ בורק ןטייוו ,זכייר ןייא ןופ רימ טימ ןיינ ןעמונעגנ ןוא ,טומ טימ
 זנַארקעג לזמ טימ ןיוש טָאה יז יו םעדכַאנ .,"גנעט" רימ ראפ ןלעטשאב וצ
 ראפ ןעמ טנירק נו ; ענארפ עקיצנייא יד ןבילבעג זיא ,"נעט" עלא רימ ראפ
 .עטוג יד טימ ,לחר עבַאב עביל ,עיירטענ יד טָאה ַאד ."עיצנאטס" א רימ
 -ַאּפ ןושרנ 'ר ,ןאמ ןכייר ריא טימ ןדייררעביא ןעמונענ ,ןניוא-זביוט ענייש
 ,זצמס ןקידארומ א רעייז ראפ טָאטש ןיא טמשענ טָאה רעכלעוו ,יקסנישזעשז
 סָאװ ,עקטעשוק רענרעדעל רעד ףיוא ןפָאלש וצ ןביולרעד רימ לָאז רע זא
 ענייז רעטנוא טָאה עמאמ יד ןעמעוו ,"רעטלא" רעד .קידייל יוװ ייס טייטש
 עלא ןיוש בָאה ךיא זא קידנרעהרעד ,"רעטעפ רעטלאק" רעד ןפורעג ןזניוא
 רימ ובעג וצ ןעוועג םיכסמ דעלדנע תעדה-בושי ןגנאל א ךַאנ טָאה ,"נעט"
 -ורב רערעטלע ןזיימ יו ,רעפיטש ןייק זייז טינ לָאז ךיא יאנתנ ?שענ ,עיצנאטס
 רע םיראו ,רעשאנ ןייק ןייז טינ לָאז ךיא ,רקיע רעד ןוא ,זעוועג זיא רעד
 טגרַאזאב ןיוש ריא ןיב םורא יוזא , , . רעשאנ א לנַיי א טנייפ רעייז טָאה
 . . . תילכת א טימ ןוא ןפַאלש טימ ,ןסע טימ ןרָאװעג

 םייהא קירוצ ןרַאפוצקעוװא ןבילקענ ןיוש ריז טָאה עמאמ יד .טכאנראפ
 -ענ ןיא ריס .רעהא טכארבענ זדנוא טָאה רעכלעוו ,הלנע-לעב ןבלעז ןטימ
 רעסיורנ ,רעדמערפ אזא ןיא ןיילא ןביילב וצ קיטעמוא קראטש רעייז ןרָאװ
 רימ ייב רַאֹפ טציא טמוק סע סָאוו קידנריּפשרעד םינּפה ,עמאמ יד .טָאטש
 זסעזעג זיא יז . . . עריא ךיא יו ,ןקילב עניימ ןדימעגסיוא טָאה ,זצראה ןיא
 טשערעג טאה סע ּוװ ,ףיוה םוצ טקוקענסיורא טָאה ,רעטצנעפ ןסיורג םייב
 ןבָאה סָאװ ,רענעגעוו ןוא דרעפ טימ ,םירחוס ענערָאפעגנַא טימ ,ןשטנעמ טימ
 א ןיינראפ ןעמונעג ןיוש טָאה ןוז יד .,ןיירא געוו ןיא ןבילקענ ןיוש ךיז
 ןוא רעטצנעפ זכרוד ןזסירעגניירא ךיז טָאה רעריא ?ארטש רעטצעל ,רעטיור
 ובענענ דיז עמאמ יד טָאה לָאמאטימ .,םינּפ סעמאמ רעד ףיוא ןלאפעג זיא
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 פאק ןיימ ףיוא טנאה ריא טניילענפיורא ,רימ וצ ןעננאנעגוצ ,ףיוא בייה א
 ; ןַאטענ גָאז א ?יטש ןוא

 . . . {ייגכרוד ?סיבא ךיז ריִמָאַל ,?קילאפ ,םוק ---
 .סיוא סאג ןייא סאנ ןייג ןביוהעגנַא ,זםיורדניא סיורא ןענייז רימ

 ןצנאנ םנופ דימ קראטש ןעוועג ןיוש זיא יז .טמעטָאעג רעווש טָאה עמאמ יד
 .נַאט

 . .. . { + רימ ןעיינ זיהּוװ --- ,זפורענסיוא ךדיא כָאה --- ,עמאמ ---

 רימ זיב ,רעטייוו ןעננאנעג ןוא טרעפטנעענ טינרָאג טָאה עמאמ יד
 "ייב תורוש עגנאל ןענאטשעגנ זעניז סע ּוװ ,ראוולוב א וצ ןעמוקענוצ ןענייז
 טימ דעלגרעב ןגעלענ ןענייז דרע רעד ףיוא .קנעב ןטייז עדייב זופ ןוא רעמ
 רעד ףיוא טצעזענּפַארא דלאב ךיז טָאה עמאמ יד ,רעטעלב ענעלאפענּפָארא
 טליפעג .זניוושעג ערייב ןבָאה ריס .טצפיזעגּפָא רעווש ןוא קנאב רעטשרע
 -עג םעד ףיוא בָאה ךיא ,ןנַאז סָאװ סעּפע ריס ליװו עמאמ יד זא ךיא בָאה
 סָאװ ןיוש לָאז יז זא ,ךיא בָאה טלָאװעג ןוא ,שיטעּפאלקצראה טימ טראוו
 א יו ,ןייז ןיכמ ןעמונעג ריז ,טסוהענּפָא טָאה עמאמ יד .ןנַאזסיורא רעכינ
 טאה גנולצולּפ .ןענוואד דומע םוצ ןלעטש ריז ןייג ףראד סָאװ ,רוביצ-חילש
 : ןַאטעג גערפ א ךימ יז

 -ניה א טימ ןייג וצ טינרַאנ דיז וטסמעש ,עלענוז ןיימ ,רימ נָאז ---
 . . 9 טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןסאג יד רעביא ןעמאמ רעקידנעק

 ךיא ןיב ,רעריא ענארפ רעטכירענמוא ,רעטעטראוורעדמוא רעד ןופ

 -םיוא וליפא טאהעג ארומ בָאה דיא זא ,טשימעצ ןוא טלמוטעצ יוזא זרָאװעג

 -ַאמ םעד ןיא .עריא טימ ןענענענאב טינ ריז !זלָאז ייז ןניוא עניימ זביוהוצ

 סָאד שזא ,ריא ףיוא תונמחר סיורג א סעּפע טּפאכענמורא ךימ טָאה טנעמ

 זאטעג סיר א קיטסאה לָאמאטימ ריז בָאה דיא .טמעלקראפ רימ טָאה ץיראה

 . . . שוק קראטש-קראטש ן{ביוהעגנַא יז ןוא ריא וצ ןלאפענוצ זיב ,טרָא ןופ

 -לאזענ ,עסייה סעמאמ רעד ןּפיל עקידלּפאצ עניימ ףיוא טליפרעד בָאה ךיא

 .ןקאב ענעלאפעגנייא ,עניד עריא ףיוא טלקייקעגנ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרערט ענעצ

 ,זשֹוק עטעטראוורעדמוא עניימ ןופ טרירעג קראטש קיטנַאק ,עמאמ יד

 ,ןניוא עקידנעשטשילב ,עקידנענייש עכלעזא טימ רימ ףיוא ןקוק ןעמונעג טָאה

 טָאה יז .ןנער ןקידרעמוז א דָאנ דלאב ריז טזייוואב סָאװ ןוז עקיטכיל א יו

 ,עריא ןיא טנעה עניימ ןעמונעגניירא טָאה ,ךיז וצ טעיפוטענוצ קראטש ךימ

 : לוק ןטראצ ,זליטש א טימ רימ וצ זדייר זבייהעגנַא זוא ,טעלגעג ייז

 ַאד .םייהא טינ קנעב .קשח טימ זרעל ,דיד טעב דיא ,דניק ןיימ ---

 רעד ןיא רעדייא ,זסע וצ רעסעב דס א ןכַאה וטסעוו ,םיבורק עכייר יד ייב

 ,המחנ יד רימ קנעש ,ריד דיא טעב םורעד . . . ןעמאמ רעמירַא ןייד ייב םייה

 רעקיצנייא רעד רימ ייב לייורעד טסיב ֹוד םירָאװ .הדמתחה טימ ןרעֿכ

 ןופ לייוו ,תחנ עלעסיבא שטָאכ זבעלרעד וצ ןפָאה דַאנ ןָאל ךיא ןעמעוו ןופ

 . . . ןטראוו וצ סָאװ ףיוא טינרָאנ ןיוש דיא בָאה רעדירב יירד ערעטלע ענייד

 . . . ןעמאמ רעמירַא זייד טינ וד שטָאכ םעשראפ ,דניק ןיימ ,קנעדעג ַאט
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 עכיג טימ ןוא קידנגייוש .ןעגנאנראפ גנאל ןעוועג ןיוש זיא ןוז יד
 ךיז טָאה עלַאנעלאב רעדניוו .,אינסכא רעד וצ :ןעמוקעגנָא רימ ןענייז טירט
 ךיא .,ןטראוו גנאל יוזא זדנוא ףיוא טפראדעג טָאה רע סָאװ ,טרעזייבעג ןיוש
 ייז ןוא ןעמאמ רעד טימ ריז ןענענעזעגנ וצ ןזיוואב זיא סע יו רָאנ בָאה
 ןעוועג זיא סָאװ ,ןגָאװ רערעווש ,רעסיורג רעד .ריא טימ ןשוקעצ לָאמאכָאנ
 ןופ ןַאטעג סיר א ךיז טָאה ,ץלאז דעלקעז ןוא גנירעה רעלסעפ טימ ןדָאלעגנָא
 ובילבענ ןיב ךיא  .ניוא ןיימ ןופ ןרָאװעג ןדנווושראפ דלאב זיא ןוא טרָא
 . . . טָאטש רעדמערפ ,רעסיורג רעד ןיא ןיילא

 הבישי רעקסירב רעד ןיא

 טפאשקנעב עסיורג א ןלאפאב ךימ זיא ןרָאפקעװא סעמאמ רעד רָאנ

 טשרע סָאװ ,"עלעביטש ןייש סעמאמ" רעד ךָאנ טקנעבעג בָאה'כ  ,םייהא

 ,ןעמולב ןוא סנירג ןיא טליהעגנייא ןצנאנניא ןעוועגנ סע זיא קירוצ גנאל טינ
 ןטאט םעד ןפלאהעג ןייֵלא בַאה ךיא סָאװ ,ןטילב-ןשראק ןיא ןוא זעב ןיא
 ,וסקאוועצ ןוא טילבעצ סע ריז ןבָאה רעמייב יד ןייש יו ,דא .ןצנאלפראפ
 -עג טינ םעד ןופ ןניוא יד ןבָאה םיצירּפ ןוא םירעיוּפ עקידנרַאפייבראפ זא
 שיריי א זיא סָאד זא ןביולנ טלַאװעג טינרָאנ ןבָאה ייז .ןעמענּפָארא טנעק
 ענייש סעמאמ רעד דָאנ טסנעבענ קראטש ךיוא באה ךיא . . . עלעביטש
 טגעלפ עטאט רעד ןעוו ,ןטכאנ וצ קיטיירפ עקיטכיל עמעראוו יד ךָאנ ,תושעמ
 סנאמלוש ןמלק ןופ ,"בקעי ןיע" ןופ תושעמ זדנוא ראפ ןענעיילרַאפ לַאמא
 -ראפ ןנעלמ סָאװ ,"ןויצ תבהא" סּוּפמ םהרבא ןופ ןוא "םלוע ימי ירבד"
 לרעדורב ןרענעלק ןכַאנ טקנעבעג קראטש ךיוא בָאה ךיא .,המשנ ןיימ ןּפאכ
 ,עלהניד ,רעטסעווש רעקינייש ,רעקניניילק ןיימ ךָאנ סרעדנוזאב ןוא םעניימ
 -יד עריא טימ ךיז ןליּפש וצ טאהעג ביל יוזא טָאה סָאװ ,עלעקיניזימ סָאד
 .רעלעזיירק עניימ ןיא ךעלרעגינפ עקנענ

 וו ,אינסכא רעד וצ ןפיול ךיא געלפ ,ירפרעדניא קיטשרענָאד רעדעי

 ןגערפ ,סעלַאגעלאב רעיוואטסאז ןוא רעצענ:עמאק יד ןענאטשעגנייא ןענייז סע

 -ראוו ןוא . . ? עלעקליסַאּפ א ףיוא רָאג רעדָא םייה רעד ןופ לווירב א ףיוא

 געלפ ,עלאגעלאב רעדגיוו םענעגַארטעצ םנופ הבושת א ףיוא גנאל קידנט

 סָאװ ,זגַאו ןוא דרעפ ןסיורג ןייז ףיוא קוק ןטבילראפ א ןּפאכ ?ייוורעד ךיא

 טפול עשימייה יד םיא ףיוא ךָאנ טניל סע ןוא םייה רעד ןופ זַא טשרע טמוק

 ןימ אזא סעּפע ןּפאכמורא רימ טנעלפ השעמ-תעשב ןוא . . . עלעטעטש םנופ

 טעװ ןעניגאב ןנרַאמ סָאוװ ,דרעפ ןסיורג ,ןשימייה םעד טָא וצ ?יפעג-האנק

 ךיא ןוא ,דרע רענענייא ןייז ףיוא קירוצ ,םייה רעד ןיא קירוצ ןייז ןיוש רע

 ראנ זיא חסּפ זיב ןוא ,דמערפ רעד ןיא ןייז ,ננאל ,גנאל ןפראד ךָאנ לעװ

 ... . טייוו ,טייוו יוזא

 ןסעזענ טייצ עטשרע יד דיא ןיב םייהא שינעקנעב רעד טָא בילוצ ןוא
 .רעקיאד-טינ א סעּפע יו ,רעדמערפ א יוװ ,ארמג רעד ייב הבישי רעד ןיא
 זיא המשנ ןיימ ןוא ץראה ןיימ רעבָא ,קסירב -- ברעמ ןיא :עוװעגנ זיב ריא
 וצרעד . . . עלעטעטש ןשימייה םעד ןיא ,עיוואטסאז -- חרזמ ןיא ןעוועג
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 למוט ןצנאג ןטימ ,הביבס עדמערפ עיינ יד ,גנובענמוא עיינ יד רימ זיא ךָאנ
 .ןצראה םוצ ןעוװעג טינ רָאג ,הבישי רעד רעסיוא ןוא ןיא רעדימראה {וא
 ווא עטנעאנ ןופ ןעמוקעג ןענייז העלנניי הבישי יד ןופ לייט רעטסערג רעד
 רעייז טימ ןוא ןדייר טרא רעייז טימ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליוּפ עטייוו זופ
 -האּפ עטזיירקענ עננאל ןוא ךדעלעטיה עניילק ערעייז טימ ,רוליה ןקידהנושמ
 ךיא בָאה עכלעזא סָאװ ,ךעלעקטַאּפאק עצראווש עננאל ערעייז טימ זוא דעל
 ןיימ טרעגרעראפ ?יפ דָאנ ןבָאה ,ןעזעג טינ ןבעל ןיימ ןיא לָאמעיק דָאנ
 ןיא טקוקענסיוא טינרָאג ייז ןבָאה סעּפע .גנומיטש עטכעלש ןיוש דיוא יוזא
 -טינ עקניניילס יו רעכיג רָאנ ,דעלמירוחב ,ךעלעגניי ,רעדניק יו ןגיוא עניימ
 עקידהנושמ עכלעזא סעּפע ךיז ןיא ןנַאמראפ סָאװ ,דעלעדיי ענעסקאוורעד
 סע סָאװ ןופ ,ךעלענימ ןוא ךעלעשטיינק ,דעלהעו:ת ,דעלעיאוואה ,דעלעננעג
 ,ןצראה םוצ שזא ןנַאלשעג רימ טָאה

 ןופ זוא עטיל רעד ןופ רעהא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,עקירעזדנוא יד
 קזוח ןכאמ ,זדנוא ןופ ּפִא ןכאל "יז .ןרָאי יד שממ ייז ןעייגרעד ,עיסעלַאּפ
 יד טימ זדנוא ןפור .ןסיעכהלוצ יילרעלא פא זדנוא ןעוט ,ןדייר רימ יו
 ןעוט ייז ,טושּפ -- "עקשיק עראד" ,"ּפָאק םלצ" יו ,ןשינעמענוצ עטסואימ
 זדנוא ןשיווצ ןעמוקעגרַאפ זיא נעלשעגנ ןייא טינ ןיוש .ןיירא טיוט ןיא זדנוא
 -כוב" א פאלק א ייז ןביג .רעטניזעג ,רעקראטש ןענייז ייז רעבָא .,ייז ןוא
 סרעשאנ .טלעוו רענעי ןופ ןדייז רעטלע םעד שזא ןעזרעד ןעמ ןָאק ,"עשט
 ייז ןטלאה קידנעטש ! סעקינאבוסו ללוז עתמא ! טָאנ ייב ענייא ייז ןענייז
 גָאט ּפִא ןגיל ;ןשאנ ןייא ןיא ייז ןטלאה קידנעטש ;ןהרינ הלעמ ןיַיא ןיא
 יד טמוק .ףיוה הרות-דומלת ןפיוא סָאװ ,למערק םעד ןיא טכאנ ןוא
 -ער ?קישאק ןטימ ,םינּפ ןטעוװעצלַאמשראפ ןוא ןטעשזאסראפ ןטימ ענעריי
 ,ןבָארנ א טימ טקעדאב סע זיא ןביוא ןופ סָאװ ,(סעקטאל) ךעלקינלוא ענעשט
 ףיורא ךיז ייז ןפראוו ,זרעוו טלאק טינ ךיג יוזא ןלאז ייז ידכ ,קאז זקיצומש
 עלא סיוא ןפיוק ןוא ,ףלעוו עקירעגנוה יד יוװ ,ענעדיי רעקיזָאד רעד טָא ףיוא
 ...םרעוו ןייק טינרַאנ ייז ייב טָאה עקיּפָאק א ,םינּפה .,םענייא זיב הףעלקינלוא
 ןקיזַאד םעד טא ןופ טלַאוװ'כ .טינ ייז דיא ןַאק ןקוקנא .טנייפ ייֵז בָאה דיא
 . . .4טסקאוו רעפעפ רעצראווש רעד ּוװ ןפיולטנא טלָאװעג בר-ברע

 סָאד ןוא שינעקנעב יד ,שינרעטיב יד טָא ךיז זופ זביירטראפ וצ ידכ

 ,ארמנ רעד ראפ ןעמענ דיז דיא געלפ ,םייה רעד ןופ שינעטכארט עקידנעטש

 -עמוא ,ןטנאקאב םעד ןעגנוזעגוצ ייברעד ןוא ,דיג-דיג ןעֿלקַאש ךיז זביוהנַא

 ;טנַאזעג עייבא טָאה ,ייבא רמַא ,יא ,יא : ןונינ ארמנ ןקידנענייוו ,ןסיט

 . . . טגָאזענ עװוַאר טָאה ,אבר רמָא ,ייא ,ייא

 ריא בָאה ,ןצראה ןופ ןדיײרוצּפָארא דיז ןעמעוו ראפ קידנבָאה טינ

 םורפ .טָאנ ראפ שינעקנעב עסיורג ןיימ ןוא רעצ ןיימ ןסינסיוא ןזביוהעגנָא

 םוצ תונעט טאהעג וליפא לָאמנייא טינ .ןעוועג קידנעטש דָאד ךיא ןיב

 עוו ,טכאנ ֹוצ קיטיירפ .טלאק יוזא ,ליטש יוזא רע טנוואד סָאוװראפ ,ןטאט

 זנַאז סע יו ,"םכילע םולש" טינ לָאמנייק רע טגָאז ,שרדמ-תיב ןופ טמוק ןעמ
 : אישס א טנערפעג לָאמא וליפא ןיוש םיא בָאה ךיא .סעטאט ערעדנא
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 ,םוטעמוא זיא טָאנ זא ,"ודובכ ץראה לכ אלמ" טייטש סע ביוא ---

 -ַאל רעמא ? ןענוואד םוצ ןלוש ,םישרדמייתב ןעיוב ןעמ ףראד סָאװ וצ ָאט
 .ךייט םייב ןוא גרַאר ןפיוא ,דלאוו ןיא ,דלעפ ןיא ןייגסיורא רעסעב רימ
 ןשיווצ ,קינייװעניא רעדייא ,טָאנ וצ רעטנענ ןייז רעכינ ןעמ טעװ ןטרָאד
 . ... 3 טנעוװ ריפ

 -טנגוי ,ןטשרע ןיימ ןיא ,ךיא בָאה ,דרע רעדמערפ רעד ףיוא ,טציא
 ץראה טימ ,גנאל טנוואדעג ;רעמ רס א ןענוואד ןביוהעגנָא ךָאנ ,תולג ןכעל
 הניזחתו" םוצ "הרשע הנומש" ןיא ןעמוקענ זיא'ס זא ןוא ,ליפענ טימ
 -מוא ןייד ןיא ןעז ןלָאז ןניוא ערעזדנוא --- "םימחרב ןויצל ךבושב ונינע
 זא ,זעוועג ןווכמ רַאנ ךיא בָאה -- טייקמיראברעד טימ ןויצ ןייק ךיז ןרעק
 ןוא ,רעטניו רעזייב ,רעטלאק רעד ןפיולרעבירא רעכיג סָאװ ןיוש לָאז סע
 -יורג ןייד טימ ,ךיא ןוא ,חסּפ ברע רערעייט ,רעביל רעד ןעמוק ןיוש לָאז סע
 לירוצ ,ןעמאמ רעד וצ קירוצ ןרעקמוא ריז ןענַאק לָאז ,טייקמיראברעד רעס
 .ֿפטעטש ןקיצראה ,ןשימייה םוצ קירוצ ,םייה רענענייא רעד וצ
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 זקידרדסכ םנופ ןוא ,הבישי רעד ןיא ?מוט ןסיורג ןסידנעטש םעד ןופ
 זרעדיילש ןוא ןפראוו סָאװ ,סאירטו אלקש ןופ םי-ארמנ םעד ןיא ןעמיווש
 שזא ,םי ןטמרוטשעצ א ףיוא סעילאווכ עקידנזיורב יוװ ,ּפַארא ןוא ףיורא דיד
 ןציז ןבילב ?אמעייא טינ עקאט ךיא נעלפ ,ןעלדניווש זַא טביוה ּפָאק רעד
 סעּפע רַאנ טצכעלעג טָאה המשנ ןיימ .רעטּפעשעגסיױא ןא ,רעטרעטאמראפ א
 .ןרּפַא ןקיטסייגשיזיפ א ךַאנ ,טייבמוא ןא ךָאנ ,ננושירפּפַא ןא

 זטימ עמאס ןיא טקנוּפ ,ארמג יד ןזאלרעביא ךיא נעלפ לַאמעייא טינ
 -קעווא ריז ןוא ,םיארומא ןוא םיאנת יד ןשיווצ אתנולּפ רעטרעקאלפעצ א ןופ
 -חוכ ןיימ ןופ ףליה רעד טימ ןכאילש עטיירב ,עטנאקאב עניימ ףיוא ןזָאל
 סענעצס ,רעדליב ,ןטלאטשעג ענעדיישראפ ריז ראפ ןלַאמסיױוא ןעמענ .,ןוימדה
 טאהעג זבאה סָאװ עכלעזא לַאמטּפָא ריוא ןוא ,החּפשמ ,םייה רעביל רעד ןגעוו
 .אפונ ארמג רעד טימ ןָאט וצ

 -אב טרעוו סע צו ,"ןיטיג" ארמנ יד טציא רימ ןענרעל ,לשמכ ,טָא
 א טכארבעג טאה סאו ,חילש רעד יצ : ענארפ עקיטכיוו א רעייז טלדנאה

 ןניוא ענייז ראפ זא ,"םתחנ ינפבו בתכנ ינפב" ןגנַאז ףראד ,"םיה תנידממ טנ"

 ןַא עקאט זיא עגארפ יד םנה .ןרָאװעגנ טעמתחעג ןוא ןבירשעג טנ רעד ןיא
 -ייו טינ רימ טכוד דיוא טלַאװ סע רעבָא ,עקיטכיוו א רעייז ךיז ראפ ןוא
 קיצניוו-ליפ שטָאכ זדנוא טלייצרעד ארמנ עבלעז יד ןעוו ןעוועג קיטכיוו רעקינ
 ןענאוו ןופ םי טייז רענעי ףיוא שזא טניל סָאװ ,הנידמ רעטייוו רענעי טָא ןופ
 ןעייג וו ? ןשטנעמ ענעי סיוא ןסוק יו .טנ םעד טכארבעג טָאה חילש רעד
 ענעי טא עקאט סע זיא רשפא ןוא ? ייז ןעוט סָאװ ? ןָאטעננַא ןטרַאד ייז
 יז 4 !ענייז רעב-"השמ ןוא רעזייל רעדירב עניימ גוו ,עקירעמא --- ףנידמ
 יִאק סע ןוא ? סוניקוא םי טייז רהענעי ףיוא שזא טייוו יוזא ךיוא ךַאד טניל
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 טכארבעג טציא טָאה סָאװ ,חילש רעקיזָאד רעד טָא זא ,ןייז ךעליירג עקאט
 טלאוו עניימ עמאמ יד יו ,ךא ? רעדירב עניימ ןעזעג טָאה טג םעד ןטרַאד זופ
 . . . םורג ןקידעבעל וא ייז ןופ זרעה וצ טיירפרעד סָאד דיז

 וופ שזא ,קנאדעג ןטימ ,ילפ א וט ךיא יװ גנאל טינ טרעיודעג סע
 טציא טרַאד ןָאק סָאװ ,ןעז ,עלעטעטש ןיימ וצ ,םייחא ךיילנ "םיה תנידממ"
 טגיל סע או ,עלעטעב םייב טציא טציז יז יו עז ךיא ,ַאי ? ןַאט עמאמ יד
 עלעגיצ א ןופ עלהשעמ ןייש א ריא טלייצרעד יז ןוא ,עלהניד ,לרעטסעווש סָאד
 ,הרוחס עטסעב יד זיא הרות זא ,ןעלדנאמ ןוא סעקנישזַאר ןופ ,עקניסייוו א
 ןוא הכרב א ןוא ,המכח ןוא הרות ןענרעל ןענַאק טעװ ןתח סעלהניד ןוא
 -.סעווש סָאד .עלעּפעק ןדנַאלב-קידלַאנ םענייש ריא ףיוא ןעור ןלָאז החלצה
 זיא ןוא ,לכאלמ א יװ ןייש עקאט זיא סָאװ ,עלעקניזימ סָאד עלהניד לרעט
 וצ וצ דיִז טרעה ,רעדירב ןוא רעטסעווש ןופ ,עמאמ-עטאט ןופ גנילביל רעד
 וצ דעלעמאּפ ךיז ןסילש ךעלענייא עיולב עריא זיב ,עלהשעמ סעמאמ רעד
 . . . רעלעּפיל עטיור עריא ףיוא עלעכיימש ןסיז א טימ ןפָאלשטנא טרעוו יז זוא

 -קחצי ,?רעדורב עכעלקנערק ,עכאווש סָאד טראד טציא טוט סָאװ ןוא
 םייב זציז טציא עדאווא זומ רע ? ל?רענייגיצ א יו ץראווש זיא סָאװ ,לקיזייא
 ןטאט ןטימ טנרעל ןוא ,לּפמעל-טפאנ ןקניניילק םנופ ןייש רעד ייב ,שיט זסיורג
 ןליּפש ,רניירפ רעטוג סנטאט םעד ,עקלואש 'ר ןיירא טמוק טָא ןוא .שמוח םעד
 טימ ,םירבח עדייב ,םידמלמ עדייב יוזא ךיז ןציז ."עקמאד" א םיא טימ
 א ריז ןשיווצ ןריפ ןוא ,ליּפש רעייז ןיא טפיטראפ קראטש ,תואּפ זוא דרעב
 ייז ןעמורב השעמ תעשב ןוא "דעלעגיצ" יד רעביא המחלמ עטרעטיבראפ
 לזעלנ א טימ דבכמ ייז ןיא עמאמ יד ןוא .ןונינ:ארמג א רעטנא דיז ראפ
 . . . סמעראוו

 ייז סָאװ עז'כ ;ןדייר ייז סָאװ רעה ךיא ;ןעמעלא ןוא ץלא עז דיא
 עז'כ -- הארינ וניאו האור א טציא ןיב'כ ;םינ דימ ןעז ייז רָאנ ,ןעוט
 . . . ןעז טינ ךימ ןָאק רענייק רעבָא ,ןעמעלא

 סנייא סאו ,רעדליב ענעדיישראפ ןלַאמסיוא רימ ךיא געלפ יוזא טָא |
 יד טא ףיוא .ןרעדנא ןראפ רעביל סנייא ,ןטייווצ ןראפ רענעש ןעוועג זיא
 בַאה ,עיזאטנאפה ןובשח לע טכאמענ בָאה ךיא סָאװ ,עניימ תועיסנ עקיזַאד

 סאוו םענייא וצ ןעוועגנ ןכילגענ ןיב ךיא .טשירפענּפָא ,טורענּפָא ךיז ךיא

 .ּפאק ןרעביא םיא טנערב ןוז יד .רבדמ ןיא טייצ עננאל א םורא טרעדנאוו
 טעזרעד גנולצולּפ .דימ ןיוש םיא ןענייז סיפ יד .ןקורט םיא זיא ןעמוג רעד
 -נאוו רעדימ רעד .,סיזאַא ןא ,לזדניא םענירגנ א ,שזארימ א סנטייוורעדנופ רע
 סאו ,רעסאוו ןקידנלעווק ,ןטלאק םוצ תוחוכ עטצעל יד טימ וצ טלאפ רערעד
 -ראפ ןוא ,טשרוד {קידנענערב ןייז טליטש ,ןָא ךיז טקנירט ,טרַאד טסילפ
 טימ ןוא .רעמייב יד ףיוא ןטרָאד זסקאוו סָאוװ ,תוריּפ עשירפ יד טימ טסייב
 .ןיירא נעוו ןיא רעטייוו דיז רע טזָאל תוחוכ עיינ ,עטשירפענּפָא

 נעט עצנאג םורא ךדיא רעדנאו טא : ןעוועג ךיוא.ריא ןיב יוזא טָא

 -ליּפ יד ,םיחוכיוו עפראש ,עסייה יד .ארמנ רעד ןופ רבדמ ןסיורג םעד {יא

 סָאװ ,ןּפמַאל-ץילב עסיורג יד .טרעטאמראפ ןיוש דימ ןבָאה ,תורבס עקידלוּפ
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 א ךיז ןופ סיורא ןבינ ,זעמושז ,ןעשזוה ,ןעקיט ,ּפָאק ןיימ רעביא ןעננעה
 .הבישי רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ יד ןופ תולוק יד ןוא ?מוט רעד .ץיה
 -.טנאוו ןסיורנ ןפיוא קוק א ּפאכ ךיא ,ןרעיוא יד ןיא רימ ןשיור םירוחב
 רעד זא עז ךיא ןוא ,הבישי רעד ןופ ןטימ עמאס ןיא טגנעה סָאװ ,רענייז
 . . . םינ ףוס ןייק רַאג טמענ סע ,סיורג יוזא ,גנאל יוזא ךָאנ זיא טנוװַא

 ריא .רימ ןופ ןַאטעגּפָא טנייה ןיוש ךיז טָאה ןענרעל םוצ קשח רעד
 ,טייוטעה קעווא רימ ילפ ךיא .עיזאטנאפ ןיימ וצ רעביא רעדיוו דיז בינ
 זוא רעמוז קיבייא זיא'ס ווו ,תונידמ ענייש ,רעדנעל עטייוו ץענרע וצ ,טייוו
 ,ןעמולב עקיבראפ-ליפ ,רעמייבטכורפ ערעייט יילרעלא טרָאד ןסקאוו סע
 .ןטרַאד ןֹופ ןיינקעווא טינ רָאנ דיז טסולנ סע זא ,רעצכעטיירק עקידעקעמש
 ...טעטש םוצ ,םייהא קירוצ ךיז ךיא עוועריקראפ טָא ןוא

 סעּפע רימ טינ ,תונוימד עניימ ןופ ןטימ עמאס ןיא ,גנולצולּפ רָאנ
 זיא'ס : ןקינייּפ וצ ןא ךימ טבייה זסיווענ ןיימ ,ןצראה ןיא עקכַאיט א קראטש
 -"רעל ! ןענרעל ףראד ןעמ ,ןעמולח וצ ןוא ןציז וצ יוזא הריבע ןא ,דניז א
 ,ךיג זענרעל וצ ןַא עקאט בייה ךיא ןוא ,רעטנוא ןיילא ךיז ךיא ביירט ! ןענ
 ךיז ןופ ןביירטראפ רעכיג סָאװ ?יוו'כ ,ךיז לקַאשעצ ןוא ,הדמתה טימ ,דינ
 ןגילפ ענדילז יו רימ וצ ןכירק סָאװ ,"תובשחמ עקידניז" ,עדמערפ יד טָא
 רמַא יא ,יא : ?וק ןפיוא ןענניז ןָא בייה ךיא ןוא .ורוצ טינ רָאנ ןזָאל ןוא
 ...! טנַאזעג עװַאר טָאה ,אבר רֵמַא ,יא ,יא ! טגַאזעג עייבא טָאה ,ייבא

 "עג א ךרוד דלאב רימ טפיול ,סיעכהל וצ ףיוא יוװ ,רעדיוו ָאד רעבָא
 -סיוא טָאה יוװ זוא ,"ייבא" ןעזסיוא טנקעעג ,עקאט טָאה יוװ : ּפָאק ןיא קנאד
 רעטייוו ףראד ןעמ ! וטכארט טינ רָאט ןעמ ,ןיינ ? "אבר" רבח זייז ןעזענ
 יד ןוא ,יוזא ןנַאז ?לה תיב יד ,"םירמוא ?לה תיב" ! ןענרעל ! ןענרעל
 דיז ןעמ ןומ ָאד . . . טרעקראפ טקנוּפ ןנַאז דיז טייטשראפ ,"יאמש תיב"
 עקאט טָאה יװ ןעז עקאט ןוא עקשטעלייוו ןיילק א ףיוא שטָאכ ןלעטשּפָא
 -שאר רעד ,ןלזה ?לה אנת רעסיורג רעד טָא ןעזסיוא טנעקעגנ רעגייטש א
 זיוש רימ רע טייטש ,םורא ךימ .קוק ךיא רעדייא ןוא ? לה תיב ןופ הבישי
 רעיורג-זיירג א : טלאטשענ רעשילאכראירטאפ רעצנאנ ןייז טימ ןניוא יד ראפ
 -יירקעגסיוא עגנאל טימ ,דרָאב רענרעבליז-סייו רעננאל א טימ רעקשטיטלא
 ;ירימלת רעטרעדנוה .זדנעל יד זיב טינ ריש םיא ןכיירנרעד סָאװ תואּפ עטיז
 -תעשב ןוא .טנַאז רע סָאװ וצ דיז ןרעה ןוא םיא םורא ןעייטש ןוא ןציז
 {וא קיטכיל שזא טרעוו'ס זא ,ןגיוא עצראווש ,עטונ ענייז ןעלכיימש השעמ
 ... המשנ רעד ףיוא םעראוו

 רעגניי ?סיבא ןיוש זןיא רע .רערעדנא ןא רָאנ ןיוש זיא ,רעבָא יאמש
 .ע:רעבליז- סייוו אזא טינ ןוא עגנאל אזא טינ ךיוא זיא דרָאב ןייז .ןללה ןופ
 ףיוא ןָא ןפראוו סָאװ ,ערטסיב ,עגנערטש עכלעזא סעּפע רע טָאה ןניוא ןוא
 תיב" יד ; םידימלת ענייז יוזא יבר רעד יו ןוא .המיא ןא ,קערש א ריד
 תיב" יד ןוא ,םירוחכ עקיצראה ,עביל ,עטוג ןענייז ,םידימלת סללה ,"ללה
 ץכלעזא ךיוא ןענייז .ןיבר רעייז ןיא ןטָארעג טקנוּפ ןענייז "סעקיניאמש
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 טקנוּפ ענעי ןגאז ;נעמ ןעמ ,"רתומ" -- יד ןגָאז . . . עזייב ,עגנערטש

 . . . טינ ראט ןעמ קר ! טינ רָאט ןעמ ,"רוסא" --- טרעקראפ

 -סוש םעד ,רלדנ:סה זנחוי 'ר טלעטשעגרָאפ ךיוא ךיז ךיא בָאה יוזא

 ןצנאג א אחפנ קחצי 'ר טייטש טָא .דימש םעד ,אחפנ קחצי 'ר ןוא ,רעט

 םענרעדעל ,ןצראווש א ןיא ןַאטעגנַא ,רעטעשזאסראפ א  ,עינשזוק ןיא גָאט

 ןעקנופ שזא ,ןזייא ןטילנעגנַא ןפיוא רעמאה ןרעווש ןטימ טּפאלק ,ךוטראפ

 םיא םורא ןעייטש םידימלת ענייז ןוא ,ןטייז עלא ףיוא ךיז ןטײרּפשעצ רעייפ

 . . . ליומ ןייז ןופ סיורא ןעמוק סָאװ ,דייר עקידרעייפ ענייז ןעננילש זוא

 וענירעד וטימ ןיא טקנוּפ זא ,ןפערט לָאמנייא טינ טנעלפ רעבָא ַאד

 "שאר רעד טגעלפ ,סעיזאטנאפ עניימ ןופ ןטימ עמאס ןיא ,תונוימד עעיימ ןופ

 געלפ .ארמג יד ןנאז ןסייה ןוא ּפאכ א גנולצולּפ ןבעג ךימ ,לרעב 'ר ,הבישי

 ,ןגיוא עטצַאלנענסױא טימ ,רעטלמוטעצ א ,רעטשימעצ א ןציז ןביילב ךיא

 סייוו רע ןוא ףָאלש ןופ טקעוװענפיוא גנולצולּפ טָאה ןעמ ןכלעוו רענייא יו

 "מירוחב-הבישי יד ,םינכש עניימ . . . ןיא רע טלעוו א ראפ סָאװ ףיוא טינ

 -כעלעג ראפ ןקיטש ןבייהנָא ריז ןגעלפ ,רימ םורא ןסעזעג ענייז סָאװ ,דעֿכ

 ךימ ןעוועג טיירג ,רענעדנוצעגנא ןא ןרעו טנעלפ הבישישאר רעד .רעט

 סיועג דאז אזא ראפ טלַאװ טרָא ןיימ ףיוא רערעדנא ןא .ןייז וצ סרוד

 טגַאזראפ ןיֹוש טלַאװ רע זא ,יוזא שטעּפ עקידרעייפ טּפאכעגניירא ןעוועג

 אד רעבַא .ןיירא תומלוע עטכארטענסיוא ןיא ןעילפ וצ טינ רעמ ןטנעצ א

 -םחנמ 'ר ,רעטעפ ןרעייט ןטימראב ןיימ ןופ תוכז רעד ןייטשייב רימ טנעלפ

 קערש לסיבא טימ זיולב ןעמוקּפָא געלפ ךיא ןוא . . . ע"יז ,ןיסקאט יבצ

 ,רסומ זבראה ?סיבא טימ ןוא

 רבחמ רעד רעטעפ רעד

 רע ,ןיסקאט שרעה 'ר ,רעטעפ םוצ ןעמוק ךיא נעלפ נַאטייב תבש

 יא ,ןרַאפקעװא ןראפ ןטעבעג םיא עמאמ יד טָאה סאד .ןרעהראפ ךימ לָאז

 -ענפיוא דימ טגעלפ רעטעפ רעד , . . רימ ןופ גיוא ןייז ןָאטּפָא טינ לָאז רע

 וא סייז ןעוועג טלַאװ דיא יו ,טפאשביל סיורג טימ ןוא ןרענ רעייז ןעמ

 .רניק ןנייא

 ןבירטעג ךימ טָאה ,זרעהראפ ריז םיא וצ תבש ןדעי ןעמוק סָאד טָא

 ענעקורט יד דימ טָאה לָאמעלא טינ .הדמתה סיורג טימ ןענרעל לָאז ךיא זא

 -נּפאכראפ ,רענייש א ךָאנ טצכעלענ טפָא טָאה יהמשנ ןיימ .טקידירפאב ארמנ

 טימ ,תופסות טימ ,ארמנ רעד ןופ אינוס רערעווש א רעדייא ,אתדנא רעקיד

 -ןצסיוא גנאלראפ רעקראטש רעד רעכָא ."בשיל שיו" ןייז טימ א"שרהמ זבראה א
 וצ טקוקענפיורא ןוא טאהענ ביל יוזא בָאה דיא ןכלעוו ,רעטעפ םייב ןעמענ
 .וענרעל םוצ קשח סיורג ןבענעגוצ רימ טָאה ,דובכה-תארי סיורנ טימ םיא
 זקידתבש םעד טָא וצ ריז ןטיירנ ןייא ןיא ןטלאהענ דָא עצנאנ א באה דיא
 רעד ןיא ,"רמשמ" א טכאנ עצנאג א ןסעזעג סיטשרענַאד ןייא טינ .רעהראפ
 ןוא טנרעלעג ,םירוחב-הבישי ערעגניי ןוא ערעטלע ןופ אתורבח רעכעליירפ
 .םישרפמ ענייז עלא טימ ,רועיש םעד טרזחענ

:: 
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 ןבעל םעד ןיא נהנמ רערעדנוזאב רָאג א ןעוועג זיא "רמשמ" רעד טָא
 ןיא ןוא טלאהניא ןיא ךייר יוזא ןעוועג זיא סָאװ ,םירוחכ-הבישי יד ןופ
 .תורודל ןרעוו וצ טנכייצראפ טנידראפ סע זא ,ןעגנובעלרעביא

 -בלאה ןיא שרדמ-תיב "רעיינ" ,רעסיורג רעד .טכאנייב זיא סע
 יירד-יוצ א טימ תונכש ןיא דימת-רנ רעד טנערב דומע םייב זיולב .ל?לקנוט
 רַאנ .?רעייפ ןקידנעּפישז םיוק ,ןיילק א טימ ןענערב סָאװ ,ןּפמַאל-טייצרַאי
 םיא םורא .קיטכיל זיא ןוויוא ןעמעראוו םייב טייטש סָאװ ,שיט ןסיורג םייב
 ראפ .תורמנ עסיורג טיפ ךעלמירוחב-הבישי קילדנעצ רערעסַאװ א ןציז
 טאה ןעמ סאו ,טכיל-ןיראעטס עסיורג א ןצלַאמשענוצ טייטש ארמפג רעדעי
 טַָאה טייקליטש עפיט א .שמש םייב ןטעבענסיוא טאהעג רעירפ ןופ ךָאנ

 רעד טימ ןסאגעגנעמאזוצ ךיז טָאה סָאו ,שרדמ-תיב ןסיורג םניא טשרעהעג
 ,סנטַאש עלעקנוט יד .טאטש רעד ןופ טייקליטש רעקיטכאנ רעקידנסיורד
 ,שררמ-תיב םנופ טנעוו עלעקנוט ,עיורג יד ףיוא טצנאטעגמורא ןבָאה סָאװ
 וצ ידכ זיא .עיזאטנאפ עשרעדניק יד טעינאמעג ןיא ןוא ןקַארשעג יא ןבָאה
 -וטענוצ ךיז ןעמ טאה ,טייקכעלמייהמוא עקיטכאנ עקיזַאד יד טָא ןביירטראפ

 ,ןערב טימ ,םר לוקב טנרעלעג ןוא ,ןסּפעש יד יװ ,ןרעדנא םוצ סנייא טעיל
 -ארמנ ןקידנענייו ,ןקיטעמוא ןבלעז םעד ןוא ןייא טימ עלא ,תובהלתה טימ
 .ןוגינ

 רעקידרעטניוו רעליטש רעד ןיא ,רוביצב ןענרעל ןקיזַאד םעד טָא ןיא
 ןענרעל ןופ גונעת ןתמא םעד טליפרעד טשרע עקאט םירוחב יד ןבָאה ,טכאנ
 ךיז זיא טייקסיז עקילייה ןימ א סעּפע .ןצראה ןצנאג ןטימ ,המשל הרות
 -ענ ךיז טָאה ןונינ-ארמנ רעקידנינייו רעד .םירבא עלא רעביא ןעגנאגעצ
 ,"פילמ רמוש" רעד ןעוועג טלַָאװ רע יו ,סיורא ןסיורדניא טעּפמיא טימ זסיר
 .טַאטש עסידנפַאלש יד ןצישאב וצ ךאוו רעד ףיוא טייטש סָאװ

 הרמשמ רעטירד ןוא רעטייווצ רעד ןשיווצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא
 ןעוועג ןיוש ןענייז "םישרק ןאצ" יד ןופ דעלכלוק יד ןעוו ,טכאנ רעד ןופ
 יד זעװארּפ וצ ןאטעג םענ א טשרע ךיז ןעמ טָאה ,ןענרעל םנופ ןקורט טונ
 -חבז ןתמא ןא ןופ רעטקאראכ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,הדועס עפסיורג
 ,"טלעג" קלח ןכילנ א ןבעגעג רעייטשוצ טָאה רוחב-הבישי רעדעי .החּפשמ
 סאוו "סרענעצ" ןוא "סרעסקעז" ענרעּפוק יד ןופ ןבילקעגנַא טָאה רע סָאװ
 -עװו ענעבעגענ טינ יד ראפ ןמוזמב טלָאצעג ןבָאה סעטסַָאבכעלאב עכייר יד
 . . .סערעשט

 יצ זזַאלענקעװא ךיז םירוחב-החבישי עקסטאווכ עכעלטע ןבָאה דלאב
 א ךיוא ,טכאנ עצנאג א ןעוװעג ףיוא זיא ןעמ ּוװ ,יירעקעב רעשינכש רעד
 ןיא טראד ןעמ טָאה ,רימ יו ,ארמנ יד ןענרעל וצ טָאטשנא רַאנ ,אזא רמשמ
 -נייא םירוחב יד זבַאה ןטרָאד . . . חמק אינוס יד ןטָאנקעג סעשזייד עסיורג
 -יירד א טימ ,סיורא ןוויוא ןופ סָאװ-רָאנ ,?גייב עשירפ ?צנערק א טלדנאהעג
 ריז ןעמ טָאה ןטרַאד ןופ .טיורב דעלבעל עטלטייבעג ,עמעראוו ךַאנ ריפ
 "לעב טימ טלמיוװועג טָאה סע גוװ ,אינסכא עטסטנעָאנ רעד ןיא ןזַאלענקעװא
 זוא ,רענערט ,םיבצק ,טיילרעשיפ ,רעלדנעה-דרעפ ,ןעגנוי-רעסיימש ,תולנע
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 קיניישט ןקידוז זסיורג א טימ ,גנירעה-ץלאמש עסיורג עכעלטע טפיוקעגנייא
 זיוש זיא סָאד .טיירנ ןעוועג ןיוש זיא הדועס יד ןוא ,"עניישט" רעד ןופ ייט
 ךָאנ יוזא ,טנרעלעג רעירפ טָאה ןעמ קאמשעג יו ;! הדועס א לָאמנייא ןעוועג
 סנּפַארט שזא ,ןקאב עדייב ףיוא ןבירעג ,ןסעגנענ טציא ןעמ טָאה רעקאמשעג
 .סנרעטש עטמאלפעצ ,עטציהעצ יד ףיוא טצעזענסיורא ןכבָאה סייווש

 ,"ךלמה דיכ" ןעוועג זיא סָאװ ,הליכא רעקאמשעג רעקיזַאד רעד ךָאנ
 -עלטע ךָאנ יד ןרטּפ וצ ידכ זיא .ןענרעל טסולנענ טינ רעמ ןיוש ךיז טָאה
 .,ןרעטש ןגראמירפ םוצ ,רחשה-דומע םוצ ןבילבעג ךָאנ זיא סָאו ,העש עכ
 ,טפיטשעג טאה ןעמ  .יעבדכ ,ןיינליוו טכער טזַאלעג טשרע ךיז ןעמ טָאה
 -תיב ןסיורנ םעד טרעקענרעביא טינ ריש טָאה ןעמ זא ,יוזא טעוועדנאמאק
 -נייא ךיז טָאה ץל א רענייא ,ףיורא סיפ יד טימ ןוא ּפָארא ּפָאק ןטימ שרדמ

 -עביא יד .ןזח א ןרָאוװעג ,דומע ןראפ טלעטשעג ריז ,תילט א ןיא טלסיוועג
 -בלאה םניא ןעגנוזענסיוא ןעמאזוצ ןוא ,םיררושמ ענייז ןרָאװעג ןענייז עקיר
 סםאד .רעלקיטש עשינזח יילרעלא שרדמ-תיב םנופ ?לח ןלעקנוט ,,ןקידייל
 -לאה ךָאנ סיורא ןכירק סָאװ םיתמ יד יוזא יו טלעטשעגרַאפ ןעמ טָאה טָאה
 . . . וענוואד לוש ןיא ןעמוק ןוא ערעייז םירבק יד ןופ טכאנ רעב

 ןרַאװעג ,רעמעלעב ןפיוא טּפאכעגפיורא ךיז טָאה רוחב רעטייווצ א
 .עמיטש רעקירעיורט א טימ רסומ םלוע ןראפ ןנַאז ןעבייהעגנָא .,דינמ א
 יד ידכ ןוא .םיעשר יד םונהינ ןיא ןטרָאד טקינייּפ ןעמ יוװ ןלָאמ ןעמונעג
 -עננַא עקירעביא יד ןבָאה ,רעשיטסילאער רעמ סָאװ ןעמוקסיורא לָאז ליּפש
 םוצ םישנ-תרזע ןיא רעבייו יד יו ,זענ יד ןציינש ,ןעּפילכ ,ןענייוו ןביוה
 ' ,ףקות- הנתנו

 -ונת יד סעסוועשטשיפ עלא טימ טכאמענכַאנ טָאה רוחב רעטירד א
 יד ראפ טנַאז ןוא טייטש רע תעב 'הבישי-שאר םעד ןופ סעיאוואה ןוא תוע
 ןקידנעטש םעד טמירקעגרעביא טָאה רעטרעפ א .רועיש םעד םירוחב-הבישי
 ,הרות דומלת רעד ןופ חינשמ-רעטנוא םעד ,ךענעה 'ר ןזייב ,ןטערומכעגננַא
 .ךעלנניי ענעזַאלעצ יד סאּפ םענרעדעל א טימ ןנַאלש וצ עכט א טָאה סאו

 זופ זוא ,ןעגנוזענסיוא ,טליּפשעגסיױא ןיוש ןעמ טָאה ץלא סָאד ןעוו

 יד ענייא ןַאטּפַא ןעמונעג ריז ןעמ טָאה ,טקזוחענּפָא ןעמעלא ןופ ןוא ץלא

 "אס טקורענרעטנוא רוחב-הבישי זקידנפַאלש א : ךעלציּפש יילרעלכ ערעדנא

 זא יוזא ,ןדנוצעגרעטנוא יז ןוא "עפנאפ" ענעריּפאּפ א זָאנ רעד רעטנוא עמ

 טינ ,טיוט טינ ףפַאלש ןופ רענעקארשרעד א ןּפאכפיוא ךיז טנעלפ רענעי

 א ןופ "לצלעּפ" ןסאנ א ּפָאק ןיא ןפרַאװעג ןעמ טָאה ןטייווצ א .קידעבעל

 טנַאקעג ןעמ טָאה ןרעטכעלעג יד ןוא ןעיירשענ יד .ךוטנאה ןטיירדעגפיונוצ

 .סאנ רעטנעצ רעד ןיא שזא ןרעה

 סאד טא .רמשמ א טעװארּפעג םירוחב-הבישי יד ןבָאה יוזא טָא

 א ןעוועג קידנעטש ,ךעלגניי הבישי ,זדנוא ראפ זיא "רמשמ א ןציז" םצע

 טאה סָאד .ןסעגראפ טינ רָאג ךיז טזַָאֿפ סע סָאװ ,גנובעלרעביא עסיורג

 ןטנלע םכופ ןבעל ןכעלנעט-נאט ןעיורג םניא דיירפ ךס א טכארבעגניירא

 .רוחב-הבכישי
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 ,שרוק-תבש רעביל ,רעטראגעגיגנאל רעד ןעמוקעג ןיוש זיא סע ןעוו
 ןיֹוׁש ריא לעוװ דלאב-טָא סָאװ ,דיירפ א ןּפאכמורא טייז ןייא ןופ דימ טנעלפ
 ןייז ןיא ןעלניּפשנַא ךיז ,רעטעפ םעד ןגעקטנא ןציז ןענַאק וצ קילג סָאד ןבָאה
 סאד יו טקוקעגסיוא ןגיוא עניימ ןיא טָאה סָאװ ,םינּפ-רתסלק ןקיטכיל ,םענייש
 ,אביקע יבר א ןופ רעדָא ,יאכז ןב ןנחוי 'ר א ןופ ,ןקזה ללה א ןופ םינּפ
 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ רעבָא .ןוימד ןיימ ןיא ןלַאמסיוא ייז דיז געלפ דיא יו
 לעווש םעד ןטערטרעביא ןראפ' ,דחּפ א ,קערש א ןלאפאב ךיוא ךימ טנעלפ
 ווא הלילו םמוי ןציז טנעלפ רע ּוװ ,עלהריד רעקיטכיצ ,רעקניניילק ןייז זופ
 . . . םירפס ענייז ןביירש

 טינ ןדמל ןסיורג א ראפ טמשעג טָאה ,ןיסקאט שריה 'ר ,רעטעפ רעד
 קודקיד ןיא רענעק א ,ד"נת לעב רעפסיורגנ א ךיוא רָאנ ,םיקסוּפו ס"ש ןיא רָאנ
 -בעט ןוא ןיז טאהעג גנאל ןיוש טָאה רע םגה ,ןכאז עכעלטלעוו ןיא ךיוא ןוא
 ןופ ןגיוצעג הנויח ןייז רעבָא רע טָאה ,עקירעמא רענעדלַאנ רעד ןיא רעט
 זנַארטעג ןבַאה עכלעוו ,הדנא ןוא םיאיבנ ,הרות ףיוא םירוכיח ,םירפס ןביירש
 ,"םירשי חרוא","םייח חרוא" ,"תראפת יבצ" ,"יבצ תרטע" יו ןעמענ עכלעזא
 ,"חסּפ לש הדגה לע רואב" א ,"הרות רוא" ,"םימכח תרטע" ,"קידצל חרוא"
 ןענייז סָאװ ,םירפס ענייז עלא .ערעדנא ךָאנ ןוא "דומלתבש עבטה תועידי"
 א רעייז ןיא זוא ךארּפש רעקיסילפ ,רערָאלקס א רעייז א ןיא ןבירשעג ןעוועג
 טלא רעביא טיירּפשראפ ריז רינג רעייז ןבָאה ,ליטס ןקידשדוק-ןושל ,ןטכייל
 עשידיי ,עשינ:המל ןייא טעמכ ןעוועג טינ .ל?ארשי תוצופת ןופ תוליהק עשידיי
 -אב רעדעי ןוא דינמ רעדעי ,רפס א סנייז ןענופענ טינ דיז טָאה סע נו זיוה
 ,ייז טימ טצונאב ךיז טָאה ןשרד ?עב רעטמיר

 טעז ןעמ סאו אזא ,םינּפ תרדה םענייש-ןטלעז א טנַאמראפ טָאה רע
 זיא טכיזעג ןייז ףיוא .םינבר עשידיי עקיטייצירפ ןופ ןטערטרַאּפ ףיוא רָאנ
 א ןיא טסאפעגנייא ,רילַאק רעוועזַאר-סאלב א ןסָאנעגסיױא ןעוועג קידנעטש
 -עמאסיץראווש ענייז .תואּפ עטלזיירקענ ןוא דרַאב ןופ םאר רענרעבליז-סייוו
 ענייז .טעלגענ ןוא טעשטשאלעג קידנעטש ןבָאה ,עטונ ,עכייוו ,ןניוא ענעט
 טאה רע סָאװ יד ייס ןוא בוטש זיא ןנַארטעג טָאה רע סָאװ יד ייס ,םישובלמ
 -"רעסיוא ןעוועג ענייז ,עקידבוט-םוי תבש ןוא עקידעכַאװ ,סאג ןיא ןנַארטענ
 טינ ייז ףיוא דיז טָאה עלעקנערּפש ןייק .קידרעביוז ,קיטכיצ ,ןזייר ךעלנייוועג
 -אכראירטאּפ ןייז ןעוועג ןיא טעלגענסיוא ןוא טמעקעצ ןייר היוא .,ןעזעננָא
 "רעטאלפ ןרעבליז א ןעוועג ןיא עלערעה רעדעי .תואּפ ןוא דרַאב עסייוו עשיל
 קידנעטש ,ןטעלעװיטש עכייוו ענייז .ןלייצרעביא םוצ רַאנ -- ?מידעפ קיד
 -רילַאּפ ,רעטקַאטעגּפָא רעצראווש ןייז .ץנאלנ ןקידתווינע ןא טימ טצוּפענּפָא
 טינ טנאה ןופ קידנעטש טָאה רע סָאװו ,לטנעה ןרעבליז ןטימ ןקעטש רעט
 רעכינ רָאנ ,ןקעטש רעטושּפ א יו ןעזענסיוא טינ רָאנ טָאה ,ןזַאלענסיורא
 סאו ,קאבאט ןייז .רערעביוצ א ןופ טנאה רעד ןיא עלעקעטש-ףושיכ א יוװ
 טימ ןוא טעטילאווק ןטסעב םנופ ןעוועג קידנעטש זיא ,טרעכיורעג טָאה רע
 ןעלקיווסיוא טנַאקעג טינ קיצנוק יוזא טָאה רענייק .טאמַארא ןטסנייפ םעד
 ןייז רע טגעלפ ,ןיינ ןפַאלש ןראפ ,רע יו סַאריּפאּפ ןלעדייא ,ןקנעניד אזא
 ,ןטכירעגוצ ?עיצעּפס אזא ןיא ןניילניירא לציּפש-ןראגיצ עםעניטשרוב-זרעבליז
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 ךעלדעשמוא ןוא ןקיניירסיוא ךיז סע לָאז טכאנרעביא זא ,?רעסאוו ןשימעכ
 .םיא ןיא ןבילקעגנא גָאט רעביא ריז טָאה סָאװ ,ןיטַאקינ םעד ןכאמ

 זיא סָאװ ,שיט:ביירש ןסיורנ ןייז ייב ןסעזענ רע זיא טכאנ ןוא גָאט
 -רעדנווװ ,ענייש יילרעלא טימ ןוא ןדי-בתכ טימ ,םירפס טימ טניילראפ ןעוועג
 רעד טימ אקווד ןביירש טנעלפ רע םגנה .ןבירשעגנ ןוא ,ןנייצענ-ביירש עכעל
 -ןיניילק ,עקנינייש עכלעזא ןעוועג ךעלתויתוא עייז ןענייז ךָאד ,טנאה רעקניל
 ,רעלערעּפ ןוא דעלטנעמיד עקניניילק יו ,עטריצעגסיוא ןוא עטקַאטעגסיױא ,עק
 .ייז ףיוא ןקוק וצ תויח א ןעווענ זיא סע זא

 םינּפ תרדה ןקידתוכלמ ןייז טימ ןזייוואב זיא סע ןעוו ךיז רע טנעלפ
 םיא דובכה-תארי סיורג טימ ןוא ןקוק ןלעטשּפָא עלא ךיז ןגעלפ ,סאג ןיא
 -יינייבראפ ןליפא ,"ףלעה-טָאג" םעד ,"ןגרַאמ-טוג" םעד ןגַארטעג ןנעקטנא
 ראפ לטיה סאד ןעמענּפארא ךינ ףיוא ןנעלפ ,עווטסלשאטאנ ,ןטסירק עקידנע
 ,םיא

 זופ ךוּפיה רעד רַאג ןעוועג ,ענייז בייוו יד ,לריצ עמומ יד זיא ןנעקאד
 ,עכאווש א ,עכעלקנערק א ,םיא ןופ רעכעה ּפָאק א טימ ,ענעדיי עכיוה א : םיא
 -ענמורא לייטנטסרעמ .טצכערקעג ןוא טצפיזעג ,טעקיואעג ,טנַאלקעג סידנעטש
 ןנַארטעגמורא ךיז קידנעטש .,ּפָאק ןפיוא טלקיוועגמורא דוטנאה א טימ ןעגנאג
 ,גנאל ןעוועג ןיא סריא םינּפ סָאד .עכלעזא ןשוחימ ,ןתאלוח ?קעּפ א טימ
 קידנעטש טָאה סע ּגװ ,יולב-טיור זָאנ יד .טרעיוזראפ ןוא זייב ,ןגיוצעגסיוא
 ,ךרוליה ןצנאג ריא טימ ןוא ,ןעזסיוא ןצנאג ריא טימ .ראטאק א טרעיוהעג
 טנַאמרעד טָאה סָאװ ,הרוחש הרמ ,טעמוא ןא ריז םורא טיירּפשראפ יז טאה
 סע ןוא טפירט סע ןענאוו ןופ ,למיה ןטערומכראפ ,זעיורג ,ןקידנעיסָא ןא ןָא
 . . . רענייב יד ןיא ןייא ךיז טסע סָאװ ,ןגער א רעהפיוא ןָא טעּפאק

 .ןרעטקאראכ ערעדנוזאב ייוצ ןופ ןעוװענ ןענייז עמומ ןוא רעטעפ

 רעד ןופ טייוו ןעוועג זיא ענייא סָאװ ,ןטלעוו ערעדנוזאב ייווצ ,טגָאזעג רעסעב

 ,זוז דיז םורא טיירּפשראפ טָאה רעטעפ רעד : ברעממ חרזמ קוחרכ רערעדנא

 : עטרעקראפ סָאד טקנוּפ יז ןוא -- טייקידבוט-םוי-תבש ,טכיל ,טייקמעראוו

 ,ןרזּפ א ןעװעגנ רעטעפ רעד ךיוא זיא יוזא .,טייקידעכָאװ ,טייקיורג ,טלעק

 ,עגראק א ןעוועג זיא ,ןייז לחומ רימ יז לָאז ,יז ןוא ,טנאה ענעפַא ןא טאהעג
 ריא יוװ ,םיא ףיוא ןעיירשעצ ךדיז טנעלפ יז ןעוו .טָאג ייב ענייא ,עטנצמק א

 וגעלעג זיא יז ןעו .ןעלכיימשוצ קיטומטונ רע טנעלפ ,ןעוועג זיא רענייטש

 ריא ןייז ןיוש רע טגעלפ -- ? קנארק ןעוועג טינ יז זיא ןעוו ןוא --- קנארק

 ,זצכערימש ,ןבלאז ,תואופר יילרעלא ריא ראפ ןטיירגוצ ןיוש ןיילא ;רָאטקַאד

 ,עקידלודעג א יו דעלעטירט עליטש ענייז טימ ריא םורא ןעגנאגעגמורא ןוא

 .דעלעּפעט ערעדנוזאב ריא ראפ ןכַאק טגעלפ רע .רעטסעווש-זקנארק עטונ

 טגעלפ רע .ןלעטשנדירפוצ יז יבא ,"ךעלעקטַאקאל" יײלרענ:עדיישראפ טימ

 זע:אטשאב זיא סָאװ ,עלהריד זיילק ןייז ןצוּפ ןוא ןשאוו ,ןרעק ,ןקינייר ןיילא

 טלקניפעגסיורא טָאה עלעקניוו רעדעי ןופ ּוװ ,ךעלרעמיצ עקניניילק יירד א ןופ

 טקיטראפענּפָא טאהעג זיוש דיז טָאה רע ןעוו ,טייקרעביוז זוא טייקיטכיצ טימ

 זייז ןַאטנַא רע טגעלפ ,טייקשיטאבעלאב ןייז טימ ןוא בייוו רעקנארק ןייז טימ
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 זוא .םירוביח ענייז ןביירש ןצעזקעווא ךיז ןוא קָארּפָאלש םענעדייז ,םענייש
 םייב ןצעזקעוא ךיז טנעלפ רעטעפ רעד דיג וו !{ רעדנווו רעביא רעדנווװ
 וצכערפ וצ ןרעהפיוא דלאב עמומ עקנארק יד טנעלפ ךיג יוזא ,שיט-ביירש
 וופ ןַאטענּפָא ךיז לָאמאטימ ןטלַאװ ןתאלוח עריא עלא יו ,ןצכָא וצ ןוא
 ןוא טכייל טצירק סע יו ןרעה טנעקעג רָאנ ןעמ טָאה טסלַָאמאד . . . ריא
 . . . ריּפאּפ ןסייוו ןפיוא ןעּפ סרעטעפ םעד קנילפ

 םיא וצ ןיב ךיא .ןיסקאט שרעה 'ר רעטעפ רעד ןעוועג זיא אזא טָא
 א טיט יוװ ,םיא וצ ןניוצעג ןיוש ךימס טָאה סע זא ,טּפעלקענוצ יוזא ןרָאװעגנ
 ,םיא וצ ןפיול ךיא געלפ ,רעניימ העש רעיירפ רעדעי ןיא .חוכ םענעגרַאבראפ
 ענייז טביירש זוא טציז רע נו ,לקניוו ןייז ןיא דובכה תארי סיורנ טימ ןקוק
 ,ביל ךיוא ךימ טָאה רע זא ,םישוח עניימ עלא טימ טליפעג בָאה דיא .םירפס
 ןוא ןעּפ יד ןניילקעווא ךיילג רע טגעלפ יוזא ,ןעזרעד ךימ טנעלפ רע רָאנ יו
 ףיוא רימ ייב דיז ןנערפסיוא ,םענעסקאוורעד א וצ יו ,רימ וצ ןדייר ןעמענ
 .טינ רַאג רימ טּלעפ סע יצ ,קירעגנוה טינ הלילח ןיב ךיא יצ ,ןטייקיניילק עלא

 ךעבָא רע טָאה ,המשנ עטוג א ,בוט גזמ א ןעוועג עבטב זיא רע םנה
 זא ,ןטלאהעג טָאה רע םירָאו .האנשה תילכתב טאהענ טנייפ ץראה-םע ןא
 זמיס א ןיא ,טינ סָאד זיא רע ביוא ןוא ,רפס עדוי א ןייז (ףראד שטנעמ רעדעי
 ראפ ,טייק:ייש רעד ראפ שוח לקערב ןייק טינ טָאה ןוא רעצנליופ א זיא רע זא
 רע טנעלפ יוזא .טרַאװ ןטקורדעג םניא טניל סָאװ ,השודקבש תראפת רעד
 זבעג טלאוועג ךיוא רימ רע טָאה םעד טימ .ןקירדוצסיוא דיז ןבָאה ביל טפַא
 . .. . רפס עדוי א ןייז וצ ןבערטש רָאנ לָאז ריא זא ,שינערעהוצנָא

 קיד:עטש רימ טָאה רע .דעלרעטָאפ רעייז ןעוועג זיא דימ ןרעהראפ ןייז
 ןסירעגרעביא טינ רימ לָאמנייק .ףוס םוצ זיב ארמנ-טאלב יד ןגָאז טזָאלעו

 סע טייוו יו זעז ,תוישק רַאּפ א ןלעטש רימ רע טנעלפ םעדכַאנ .,ןטימניא
 סעּפע זא טקרעמאב רע טָאה רעמָאט .הרבסה ןיימ ןוא הסיפת ןיימ טייגרעד

 הלילח לָאז ךיא זא ,יוזא ןפלעהסיורא רימ רע טנעלפ ,רָאלק טינ רימ זיא סָאװ
 .ןרעוו שיובמ טינ

 ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רע רָאנ ןעו ,ךדימ ןרעהראפ ןכָאנ ,לָאמ רעדעי
 טסלַאמאד .ןרעוו רעקיטכיל ןוא רענעש דָאנ םינּפ קיטכיל ,ןייש ןייז טנעלמ
 -ױַאּפ ןסיורנ ןפיוא ןואנ רענליוו רעד יו ןניוא עניימ ןיא ןעזעגסיוא רע טָאה
 -נוא ןעמענ רלאב טגעלפ רע .טנאוו ןפיוא םיא ייב ןעננאהעג זיא סָאװ ,טערט
 א טימ ןייז דבכמ רעכיג סָאװ ךימ לָאז יז ןא ,לריצ עמומ יד ןביירטרעט
 טפַא ץנאג .סביוא-תבש טימ ןוא ,ץכאמעגנייא טימ ייט טימ ,ךעקעל לקיטש
 רימ ייב ןיא סָאו ,רפס םענענייא ןא םענייז הנתמ א ןעלנעש רימ רע טנעלפ
 טימ ןוא . . . ץכאמעגנייא רענראק סעמומ רעד יוװ ןעוועג רערעייט ליפ רָאנ
 עניימ ראפ ייז טימ טמיראב ךיז ,טלניּפשענ ךיז ךיא בַאה ,םענייז רפס רעדעי
 בָאה דיא סָאװ ןעוועג דעלקילג ןוא ץלַאטש ןיב ךיא .הבישי רעד ןיא םירכח
 ,ןפיטש ןייז ןופ תודע רעקידעבעל א ןייז ךיוא ןָאק ךיא ןוא ,רעטעפ אזא
 זעזעג ךיא בַאה 1935 ןיא) . . . הריצי רעקיטסיינ ןייז ןופ ,ןפאש ןלופתודוס
 .(.ס.ד ,זַאטגנישאוו ןיא ,קעטאילביב סערגנַאק רעד ןיא םירפס .עטלמאזעג ענייז
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 חכונח ףיױא טסאג רעטכירעגמוא ןא

 ,ךעלזדנענ עסייוו סעמאמ רעד טימ ,הכונח רעד טגָאיעגנָא ריז טָאה סע
 *ענמורא ךימ טָאה .ןווירג עקאמשעגנ רעייז יד טימ ,ץלאמש ןטלגערּפעג ןטימ
 -ענ טנעקעג טינ טרָא ןייק ריז בָאה ריא זא ,טפאשקנעב עקידנגָאנ אזא טּפאכ
 -עראוו סעמאמ רעד וצ ,ףושיכ א טימ יוװ ,ןגיוצעג ךימ טָאה רקיע רעד .ןעניפ
 .תושעמ ענייש-רעלרעדננוו עריא ןלייצרעד טנעלפ יז ּוװ ,"עקנאשזעיל" רעמ
 ןראפעגקעווא ןיסקאט רעטעפ רעביל רעד זיא ,סיעכהל וצ ףיוא יוװ ַאד ןוא
 דיא זיב .רפס םעיינ א ןקורד ,"םָאר םיחאהו הנמלאה" רעד וצ ,ענליוו ןייק
 טנאקאב ןעוועג זיא סָאװ ,לחר עבַאב יד .טמותיראפ ,טנלע ןבילבראפ ןיוש
 וצ קוק א טאהעג טינ טייצ ןייק לָאמנייק טָאה ,תקדצ א ,העונצ השא ןא ראפ
 עטצעל יד םורא דעבענ טייג סָאװ ,לקינייא םענעגייא ריא ףיוא ןליפא ןָאט
 טכאנ ןוא גָאט ןיא יז .דרע יד יו ,רעטכשוחראפ א ,רעקיטעמוא אזא געט רַאּפ
 שרדמ-תיב ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד וצ לוש ןייא ןופ ןייגנ ןטימ ןעוועג ןעמונראפ
 ."השודק" א ךַאנ ,"לארשי עמש" א ךָאנ ,"וכרב" א ןּפאכוצניירא ,ןרעדנא םִוצ
 ןפיוא ןעוועג זיא יז סָאװ ,ןרָאי עלא יד ןנַאירעד טלַאװעג יז טָאה םעד טימ
 זעוװעג קיטשרענַאד רעדעי דָאנ יז זיא םעד ץוח א . . . םייונ ןשיווצ ,ףרָאד
 -יורג א טימ ,רעיומ זסיורג סנאמ ריא ראפ ןסיורדניא ןייטש ןטימ ןעמונראפ
 -סיוא ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא ,טנאה ריא ןיא רתסביזתמ ןופ עקשוּפ-הסדצ רעס
 ףיוא ןפיוקנייא קראמ םוצ ןעגנאגעג ןענייז סָאװו ,רעבייוו עכייר יד וצ ןפור
 | : תבש

 זוא תונמלא ראפ ,סעמאמ עמערָא ראפ הבדנ א ,דעלעבייוו ,טקנעש ---
 ! עקנארק ןוא עכאווש ראפ ,םימותי

 ,לטביל-הכונח ענעדנוצעגנָא עטשרע סָאד ןעזרעד בָאה ךיא רַאנ יו ןוא

 -נוא ארמג יד טּפאכעג טָאה ךיא .ןטלאהסיוא רעמ טנַאקעג טינ ןיוש ךיא בָאה
 ןטנייז סע ּוװ ,ַאינסכא סיקסוועדאר וצ ןפַאלענקעװא ריא טימ ןיב ,םערָא ןרעט
 -אב בָאה ריא .סעלאנעלאב רעצענעמאק ןוא רעיוואטסאז יד ןענאטשעננייא
 ובלאה א עלַאגעלאב רעדניוו ןקיכייבבַארנ ,ןקיסיפצרוק םעד סיורָאפ טלָאצ
 ,"סערעשטעוו" יד ןופ טרָאּפשענּפָא טאהעג בָאה דיא סָאװ ,ךרדה-תואצוה ?בור
 טַאטשנַא ןמוזמ טימ ןלַאצ טפַא רימ ןגעלפ סעטסאבעלאב עכייר עניימ סָאוװ
 עלַאנעלאב רעדניוו דימ טָאה ,לבור ןבלאה םעד טָא ראפ ןוא . . , ןסע טימ
 םאפ עסיורג א טייז ןייא ןופ ןגעלעג זיא סע נו ,ןנַאװ ןייז ןיא טּפוטשעגניירא
 רעצנאג א רָאנ ןוא ,גנירעה דעלסעפ רַאּפ א טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא עזאג
 .םייהא ןעמוקעגנָא ,רעקידעבעל א םיוק ךיא זיב ,ךדיז ןעלסיירט ןוא ןרָאפ טכאנ

 -עג ראנ ריא ןיב ,הכונח ןופ נעט עקידבוט-םוי-בלאה עטשרע יד ןיא

 דעלטכיל-הכונח עטצעל יד דיג יו רעבָא .טסאג רעטניילעגנא ץנאג א ןעוו
 ןייז זזייוסיורא ןעמונעג עטאט רעד טָאה ,ןשעלסיוא ןעמונענ ךיז ןבָאה
 דימ טָאה רע .םייהא ןעמוק ןקידגנולצולּפ ןיימ טימ טייהנדירפוצמוא עקראטש

 ןעצדזיינ וצ זא ,ליּפשייב א ראפ ךיז ןעמונענ ןוא ןרסומ ןביוהעגנָא קראטש

 -תיב ןקידרהוז ןטלאק רעקסירב םעד ןיא טרענלאוועג ןזיוש ךיז רע טָאה רָאי

 טַָאה ןוא ,סנּפַאקוצ ךדוטנאה א טימ ,קנאב רעטראה א ףיוא ןפָאלשעג ,שרדמ
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 -כייל-גנעה ענעשעמ יד ןרעייש ןוא ןקינייר ,ןרעק שמש םעד ןפלעה טפראדעג
 טָאה ,?ייוו ,סאפטנאה ןראפ רעסאוו ןגָארט ןוא הרונמ רעסיורנ רעד טימ ,רעט

 5ש הכרד איה דכ" ; קרּפ ןופ ארמימ א טימ ןנַאז-רסומ ןייז טקידנעראפ רע
 ,"פכאת חלמב תּפ" ,הרות יד ןענרעל ןופ רענייטש רעד זיא יוזא ,"הרות
 א טימ רעסאוו ןוא ,"התשת הרושמב םימו" ,ןסע וטסלָאז ץלאז טימ טיורב
 ,ןפַאלש וטסלָאז דרע רעד ףיוא ןוא ,"ןשית ץראה ?לעו" ,ןעקנירט וטסלאז סָאמ
 הרות יד טעוװ טסלַאמאד ,ליווװ ןוא טוג ןייז ריד טעוו ,ןַאט יוזא טסעוו וד ביוא
 . .. . םויק א ריד ייב ןבָאה

 טמעלקראפ סיוא טזייו טָאה ןעמאמ רעקיצראה ,רעטוג רעד רעבָא
 -? ַארא ןא טימ ךעבענ טציז סָאװ ,"טסאג" ןביל ,ןרעייט ריא ףיוא ץראה סָאד
 ,לנילפ עריא רעטנוא ןעמונעג ךדימ יז טָאה ,רעטּפשמראפ א יו ,ּפָאק םענעזָאלעג
 תוביס יד זא ,םיצורית ענעדיישראפ ייברעד קידנבעגנַא ,טרעפטנעראפ דימ
 ףראד ,סנטשרע ; עקינַאװ ץנאג ןענייז ,םייחא ןעמוק ןקידגנולצולּפ ןיימ ןופ
 ,תינשהו ;ןקַאז יד ןעוועריצראפ ,דעלעוויטש עטרעכעלעצ יד ןטכירראפ רימ ןעמ
 טימ ןעז ךרוד לָאמא ךיז טראפ דניק א ןעוו ןכערבראפ ןייק טינ ?לכב זיא
 . . . עמאמ-עטאט

 -ענגטימ רימ עטאט רעד טָאה ,"הכונח תאז" ןכָאנ ךיילנ עקאט ןוא
 םיא טאה רע ּוװ ,הבישי-שאר ןיימ וצ "לווירב-ידידי" ןקידשדוק-זושל א ןבעג
 ןיב דיא סָאװ ,דניז עניימ ןבענראפ ןוא ןייז ?חומ רימ לָאז רע זא ,ןטעבעג
 "עוו אבהל זא ,םיא טרעכיזראפ רע ןוא ,תושר ןייז ןֵא םייהא ןַאפעגקעװא
 . . . ןָאטּפָא טינ "תורענ השעמ" עכלעזא רעמ ןיוש דיא

 ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,?קעּפ א ןבענעגטימ ריפ טָאה עמאמ יד
 טימ ?סיָאלס ןיילק א ,"ןשאוו טינ ריז ףראד'מ עכלעוו וצ" ,ךעלכיק עשירפ
 רעייז בָאה דיא סָאװ ,דעלערעמ עטנקירטעג טימ עלעקעז א ,ץלאמש ענעזדנעג
 .ןכאז עטוג עכלעזא רךָאנ ןוא ,טאהעג ביל

 ןפיוא ,רעטופ ןטלא ןא סנטאט םעד ןיא טצלעּפעגנָא ךדימ טָאה ןעמ
 ,עליישטאפ עמעראוו ,עטלא ןא סעמאמ רעד קילשאב ןפיוא ,קילשאב א ּפָאק
 טנאקעג טינ טרָא ןופ טושּפ ךימ בָאה ךיא זא ,סעקילָאװ רַאּפ א סיפ יד ףיוא

 "ענטעיל" וצ ץלא דָאנ ייג ךיא זא ןטלאהעג טָאה עמאמ יד רעבַא .ןריר
 -עג רַאנ יז טָאה ,טסָארפ רעקראטש א טעילאמס ןסיורדניא םירָאװ ,ןַאטעגנַא
 ....ענערעּפ א טימ ןקעדנייא ךימ רָאנ שרעדנא טינ טלַאװ

 -ענ ריז ?אמ ייווצ ןיוש ,ןגָאװ ןפיוא ןסעזעג זיא סע יוװ ןיוש ןיב דיא
 -ייז א ןגַאז ןטאט םעד ךיוא ןיוש טלָאװעגנ ןוא ,ןעמאמ רעד טימ טשוקעצ טאה
 -סיוא ןיוש םיא טָאה ןעמ .ןרָאװעג טינ גנולצולּפ עטאט רעד רעבָא זיא ,טנוזעג
 אד ןוא .ןעניפעג טינ םיא ןַאק ןעמ ןוא קע ןא טָאה טָאטש יד נגווװ טכוזעג
 טלייא ,טנעה יד ןיא סעצייל ןוא שטייב טימ עלַאגעלאב רעדניוו ןיוש טייטש
 זיא זרָאפניירא הלילח ךָאנ טעוװ רע ,"סיוא םיא טניר טכאנ יד זא" טיירש ןוא
 . .. } גָאט ןלעה ןטימ ןיא קסירב

 ןא ןַא ,רעטעּפַאסראפ א ןפיול וצ ןעמוסענ עטאט רעד זיא גנולצולּפ

 םנופ עניבארד רעד ףיוא טּפאכעגפיורא ךיז ךיג רעד ףיוא טָאה רע .םעטָא
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 א קיטנַאק ,עבטמ ענרעבליז א ןיירא טנאה ןיא רימ טּפוטשענניירא ,ןנַאוװ
 רע . . .?דסח תולימג א ןצימע ייב טּפאכעג טשרע טָאה רע סָאװ ,"רעקיצרעפ"

 ןיימ ףיוא טליפרעד בָאה ךיא זא ,טנעָאנ יוזא רימ וצ ןניובענוצ ריז טָאה
 סאו ,דרַאב רעקטסרַאש ןייז ןופ ?לציק ןטכייל א ןוא םעטָא ןעמעראוו ןייז םינּפ

 ךיג רעד ףיוא טָאה רע . . . שוק ןשעטאט אזא ראפ ןעמונעגנָא סע בָאה ךיא
 : טרעטסילפעגסיורא

 .. .. ןענרעל וצ ןרענאב טסלָאז ןוא ,טייהרעטנוזעג רַאֿפ ---

 -סיוא טלַאװעג בָאה דיא .,טרָא ןופ ןַאטעג סיר א ךיז טָאה ןגָאװ רעד
 -אמ" רעד ףיוא קגק א לָאמנייא ךָאנ שטָאכ ןּפאכ ,קירוצ ףיוא ּפָאק םעד ןעיירד
 טָאה לּפמעל םנופ ןייש רעקיטכיל ,רעקניניילק א ןענאוו ןופ "עלעביטש סעמ
 ,רערעווש רעד בילוצ רעבָא ,טכאנ רערעטצניפ ,רעקידנסיורד רעד וצ ןסירעג ריז
 ךיא בצה ,טצלעּפעגנַא ןעוועג ןיב ריא רעכלעוו ןיא ,השבלה רעקידרעטניוו
 .ןַאט ריר א טנַאקעג טינ דיז ןפוא םושב

 םעד ןדיינש ןעמונעג ןבָאה ןנַאװ ןשילַאנעלאב ןסיורג םנופ רעדער יד
 ךַאנ ענייא דיז ןבָאה סע .רעסעמ א טימ יו ,יינש ןטעוועטראהראפ קראטש
 רךעלרעטצנעפ עקיטכיל ,עקניניילק יד רימ ראפ זשעלסיוא ןעמונעג ערעדנא יד
 זיולב .ןעמונעגמורא ךימ טָאה טכאנ ערעטצניפ ,עטלאק יד .עלעטעטש םנופ
 עקניניילק ,עטייוו טלקניפעג ןבָאה ,?למיה ןפיוא רימ ןנעקטנא ןוא רימ רעביא
 . ... רעלרנרעטש

 םידיגונ ןוא םידיסח ןשיוװצ

 זענייז ,ןיילא שדוק-תבש רעד דַאנ טדער רע ןוא ,תבש ברע ,קיטיירפ
 רעסיורג ,רעדמערפ רעד ןיא געט עטסנעש ,עטסכעלקילג יד רימ ראפ ןעוועג

 יװ .לגיופ רעיירפ א ,זירוח-זב א ןעוועג ךיא ןיב טסלָאמעד .קפירב טָאטש

 טימ ריא געלפ ,ןסַאלשעג ,גָאט זבלאה רָאנ ,קיטיירפ ךיז טָאה הבישי יד ךינ

 דיז ,זשאוומורא דיז ץחרמ ןיא ןענאמשטייד וצ ןיינקעווא דיילנ םירבח עניימ

 -טג ןענייז סָאװ ,םירבח עניימ .תבש רובכל ןציוושסיוא ךיז ,ןעמעזעבסיוא

 יװ ,ןעבַאב ןייק טאהעג טינ ַאד ןבָאה ןוא דעלטעטש עטייוו רָאנ ןופ ןעמוס
 גנאטש ןגנאל ןפיוא דיוה רעד ןיא םישובלמ ערעייז ןעננעהפיוא ןגעלפ ,ךיא

 רעד ןופ המקנ ןעמונעג ייז ןבָאה םעד טימ ."ןעשזורּפסיוא" טוג דיז ןלַאז ייז

 -ַאד קראטש ,דמערפ רעד ןיא ,ָאד ייז טָאה סָאװ ,םירצמ ןופ הכמ רעטירד

 . ... טטעשטוק

 ,גונעת רעתמא ןא זדנוא ראפ ןייז טנקעעג עקאט טלָאװ דָאבדץיוװש יד
 ןזַאלּפָארא ךיז ,קירעשייה א יו ,גנולצולּפ ןנעלפ סָאװ ןטאדלַאס יד טינ ןעוו
 יז .האנה עצנאנ יד ןרעטשעצ זדנוא ןנעלפ ןוא "עינאב" רעד וצ רעהא
 עלעפעש א טימ ןסָאנענּפַא םעד ;םישק םייונע ?כ ןַאטעגנָא זדנוא ןבַאה
 א םעד ייב טנחקלענוצ לָאמנייא טינ ןוא ,ןסייה א טימ םעד ,רעסאוו ןטלאק
 ייז יו ןפַארטענ וליפא לָאמנייא ןיוש טָאה'ס .ךוטנאה א םעד ייב ,דמעה
 אזא ךָאנ .לויטש רַאּפ א םירבח עניימ ןופ םענייא ייב טעבנגעגוצ זבָאה
 .םונהיג א ןופ יו הליבט רעזדנוא ןופ ןּפאכסיורא ךיז רימ ןנעלפ ,אבהזרורב
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 ,ןאמ סעבָאב רעד ,"רעטעפ ןטלאק" ןיימ טימ ןייג ךיא געלפ טנוװַא זיא
 םיא ייב ןייז תבש ?בקמ ,דיסח רעשזיכסענ רעטנערבראפ א ןעוועג זיא סָאװ
 ןטימ טנעקאב לָאמ ןטשרע םוצ ריז ךיא בָאה ַאד .לביטש-םידיסח ןייז ןיא
 םָאד .ןענוואד רעייז ןופ טאהעג האנה סיורג בָאה'כ .םידיסח יד ןופ ןבעל
 ייב ,טראד טנוואד ןעמ יו יוזא טינ ! ןענוואד א לָאמנייא ןעוועג ןיוש זיא
 ןעמ טנוואד רעבַא ַָאד .ןקורט ,טלאק יוזא סעּפע זיא טרָאד .םידגנתמ יד
 רענייא טרַאד טייטש ןָא .הנוכ טימ ,תובהלתה טימ ,רעייפ טימ ,ןערב טימ
 א ,רעּפרעק ןצנאג ןטימ ךיז טפראוו ,ךדיז טלקָאש ןוא לקניוו א ןיא דיסח א
 ,טנעה יד טימ וצ דעליירפ טשטאּפ רעטירד א ,סופ ןטימ וצ טעּפוט רעטייווצ
 יוזא טָא ,קידעבעל ,ךעליירפ זיא סע  רעגניפ יד טימ וצ טקאנק רעטרעפ א
 ועמ ףראד יוזא טָא ! טָאג וצ ןעניד ןעמ ףראד יוזא טָא ! ביל ךיא בַאֹה
 . . ! םיכלמה יכלמ רלמ םוצ ןייז 5לּפתמ

 יבר רעד תבש ףיוא ןעמוקענּפָארא זיא סע ןעוו ךָאנ טדער רעוו ןוא
 טינ ריש ןייק רַאנ ,החמש רעד וצ ןוא ,ןענוואד םוצ טסלַאמאד זיא ,ןיילא

 -עג ןבאה רעמינּפ !קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןַאטעג ךיז טָאה סע ,ןעוועגנ
 ,ץנאט םוצ ןסירעג ןיילא ךיז ןבָאה סיפ יד ,ןדנוצעג ךיז זבָאה ןגיוא ,טמאלפ
 ןגנאל ,ןסיורג םייב ,זַאנביוא .ןעמוקענּפָארא גנולצולּפ טלָאװ חישמ יו ---
 ,עסיורג ייווצ רעביא שודיק טכאמ ,ןגיוא עטכאמראפ טימ יבר רעד טייטש ,שיט
 -ילק קילדנעצ א ךָאנ טימ טלגנירעגמורא ןענייז סָאװ ,תולח ענעטכַאלפענ
 ןא ןעייטש םיא םורא ."םינּפה םחל" םנופ לֵאצ רעד טיול ,ךעלהלח עקנינ
 טרַאװ ייב טרַאו טייהרעליטש ךָאנ ןגָאז ןוא דרעב עננאל טימ םידיסח הדע
 א ןיילא ךָאנ םנה ,יבר רעד ! ןמָא : םר לוקב ןרעפטנע עלא ןוא שודיק םעד
 ןמצעבו ודובככב סיוא ייז טלייט ,דרָאב רעסיורג ןייק טינ ךָאנ טימ ,ןאמרעגנוי
 -אטס יד יו ןענאטשעג סָאװ-ראנ ןענייז סָאו םידיסח יד ."סאיצומה" יד
 .רעדניק עקירעגנוה יו ,"איצומה" יד ןעגנילש ןוא ןּפאכ ןָא !בייה ,סעקיט

 ,שיפ סעקסימולַאּפ עסיורג ןגָארט םישמש סניבר םעד ןָא ןבייה דלאב
 רעדיוו טּפאכ ןעמ ,טנעה עליוה יד טימ טסע ןעמ .סעמיצ ּפעט ,שיילפ רעלעט
 ןטלַאװ סָאד יו ,טנעה יד ןופ ערעדנא יד ןופ ענייא סיורא טסייר ןעמ ,םייריש
 ערטסאילאכ א רַאנ ,תואּפ ןוא דרעב טימ ןדיי עקידבשוימ ןייק ןעוועג טינ רָאג
 זיא סָאװ ,יקסנישזעשזַאּפ ןושרנ 'ר ,ןאמ סעבָאב ןיימ . . . רעפיטש ,םיסדנוק
 רעקסייצילַאּפ רעד ףיוא "עצינעמאק" רענענייא ןא טימ דיי רעכייר א ןעוועג
 וליפא ,האנישה תילכתב רעשאנ א ?גניי א טאהעג טנייפ עבטב טָאה סאו ,סאג
 יד ןּפאכ םייב ,טציא זיא ,?קינייא ןא סבייוו םענענייא ןייז זיא סָאד ןעוו

 ןבענעגרעטנוא דךָאנ רימ ןוא ,רעשאנ רעטסערג רעד ןרָאװעג ןיילא ,םייריש
 . . . רעּפאכ א ןרעוו ךיוא :לָאז ךיא זא ,שזארוק ןוא טומ

 רעד .הרות טנַאז ,ןבעל לָאז ,יבר רעד .,ליטש-אש טרעוו לָאמאטימ

 ןעמ ,טציז ןעמ .ןרעדנא םוצ רענייא רעקראטש ךָאנ וצ ךיז טעילוט םלוע
 לטראג םייב ןַא ךיז טלאה רענייא .,ןרעדנא ןפיוא רענייא טנעלעגנָא טייטש
 -:8 ןענייז ןרעיוא יד .?סקא סנכש ןפיוא טגננעה רעטירד א ,ןטייווצ א ןופ
 לָאז ןעמ ארומ טָאה ןעמ  הנווכ סיורנ טימ וצ דיז טרעה ןעמ .טציּפשענ
 רעצנאג רעד .ןונינ א רענייא טיצראפ דלאב .ןרילראפ טינ טרַָאװ א הלילח



 81 ךרע רעדמערפ ףיוא

 ןעקסעילּפ עלא .,ןטייווצ א ןיא ךדיז טלטייק ןוגינ ןייא .רעטנוא טּפאכ םלוע
 טָא יװ ,קיטסול ןוא קידעבעל ,ךעליירפ זיא סע .טקאט םוצ טנעה יד טימ וצ
 .החּפשמ עסיורג ןייא ןעוועג טלָאװ הדע עצנאגנ יד

 וצ ,ובעל ןשידיסח םוצ טניווװעגוצ טאהעג יוזא ןיוש ךיז בָאה ריא

 א ןרָאװעג ןיילא טעמכ ןיוש ןיב ךיא זא ,םינהנמ ערעייז וצ ,ןעננוריפ ,ערעייז
 -יסח סָאד ןפורענּפָא טציא רימ ןיא םינּפה ךיז טָאה סָאד ,דיסח רעטנערבראפ
 עקאט .דצ סעמאמ ןיימ ןופ ןרעדָא עניימ ןיא ןסָאלפענ טָאה סָאװ טולב עשיד
 ,סָאװ ,והימרי 'ר ,עדייז רעד ןעניז ןפיוא ןעמוקפיורא רימ טנעלפ לָאמנייא טינ
 ראג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,טלייצרעד רימ טָאה עמאמ יד יװ טיול
 ייב ןעצ עטשרע יד ןופ רענייא ;ל"ז ןיבר רעקצַאק םייב םידיסח עטסבושח
 -ייז רעד סאו ,דַאש א ,דָאש א : ןטכארט לָאמנייא טינ ךיא געלפ .שיט ןייז
 סָאװ ,לקינייא ןייז ןופ טאהענ תחנ סיורג רעכיז טלָאװ רע .אטינ ָאד זיא עד
 . . . רעייפ ןשידיסח טימ ןרָאװעג ןדנוצעגנָא זיא

 לא לֹא הא רַא +* 

 טאהענ ביל ךיוא ךיא בַאה תודועס ןוא ןענוואד עשידיסח ץוח א
 זיא ,ףיטמס א ,ןשרד-לעב א ,דינמ ןטמיראב א ןופ השרד א ןרעה .תודיגמ
 םאו ריע ןא ןעוועג זיא סָאװ ,קסירב .ינחור גנוע רעתמא ןא ןעוועג רימ ראפ
 טָאה ,דעלביטש-םידיסח ןוא ןזיולק ,םישרדמ יתב ,ןלוש ל?יפיוזא טימ ?ארשיב
 א ןעננאגענקעווא טינ ךיוא רעבָא זיא'ס .םידינמ ענעגייא עריא טנַאמראפ
 לאו ,חרוא ןא ,דיגנמ רעדמערפ א ץענרע ןופ ןעמוקּפָארא טינ לָאז'ס זא ,תבש
 געלפ תבש רעדעי .תושרד ןטלאה ןוא הנידמ רעד רעביא ןרָאפמורא טנעלפ
 ,רערעדנא רעד וצ לוש ןייא ןופ ןייג ,רעטניוו ייס ןוא רעמוז ייס ,ןיוש ךיא
 .רענאז ןייא ןייק ,דיגמ ןייא ןייק טזָאלענסיױוא טינ ןוא

 -אב םעד ראפ ןעוועג טרעטסייגאב קראטש ךיא ןיב טייצ עטשרע יד

 םעד טימ יוזא טינ טּפאכראפ ךדימ טָאה רע .,לצעג-םוקילא 'ר ןשרד לעב ןטמיר

 קיטראננייא ןייז טימ ,ןעזסיוא ןייז טימ רֹקיֵע רעד רַאנ ,זנַאז טנעלפ רע סָאװ

 א ,חיכומ ֹא רָאנ ,דינמ א םתס ןעוועג טינ ןיוש זיא רע .ןדייר ןופ ןפוא

 זיא ןעזסיוא ןצנאג ןייז ןיא ."רסומ טבש" רעתמא ןא ,איבנ א ,רעפַארטש

 ,עטמאצעגמוא ,עדליוו ןימ א ,טייקשיַאנק ,טייקשיטעקסא ןא סעּפע ןנעלעג
 ןניוא ,ןכירטש עפראש טימ ,ץראווש-לקנוט -- םינּפ סָאד .הרובנ עקיטסייג

 -טיא ףיוא ןפראוונַא קוק רעייז טימ ןנעלפ סָאװ ,עקידנענערב ,עצראווש ---

 עג סָאװ ,ץלא רע טעװ טָא-טָא זא ,טכודעגנ ךיז טָאה'ס .דחּפ ןוא קערש ןכעל
 טא .שא גראב א זזָאלרעביא ןוא ןרעצראפ ,ןענערבראפ ,םיא םורא ריז טניפ

 םוצ םיא טָאה סָאװ םענייא רעדעי ףיוא טכאמעג רע טָאה קורדנייא אזא

 .טרעהעג לָאמ ןטשרע

 ןא טימ טקאּפעג ןעוועג לוש יד זיא השרד א ןטלאהענ טָאה רע ןעוו
 טרעהעג טינ טָאה ןעמ .ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענאטשעג זיא ןעמ .ןשטנעמ םלוע
 טָא .םיא וצ טדנעוװעג זעוועג ןענייז ןניוא סנעמעלא ,סּפיּפ ןייק ,ךרָאש ןייק
 ןרעביא תילט ןטימ ,שדוק ןורא םייב ךיוה רעד ןיא טייטש רע יו םיא ךיא עז
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 טימ ןצירּפש סָאװ ,ןגיוא עצראווש ענייז יו רעמ טינ סיורא טעז ןעמ .,ּפָאק
 ףיוא ךיז טרעדיילש רע ,ךיז טפראוו רע .טרענוד עמיטשדזבייל ןייז ,רעייפ
 טסיג ?יומ ןייז זופ .רעדנעטש ןפיוא ןטסיופ יד טימ טּפאלק רע .ןטייז עלא
 ףיוא ןלאפ סָאװו ,רעטרעוװ-עוואל רעקידנענערב ,רעסייה ןופ ל?ונמ א דיז
 -ייֿלש רע .תונמחר ןייק ןופ טינ טסייוו רע .םלוע ןקיּפעק-טרעדנוה םנופ ּפעק יד
 ערעטצניפ ,עכעלקערש ערעייז ,דניז ערעייז ןיירא םינּפ ןיא ריילנ ייז טרעד
 ןופ ןגַאלש ןטסגנא ,שינרעטיצ ןייא ןיא טייטש םלוע רעד .םיאטח ןזוא תוריבע
 ענייז עלא טימ םונהיג רעד טנערבעג ןיוש טלָאװ סיפ ערעייז רעטנוא יוװ ,ייז
 ,ץכערק רעטקיטשראפ א סיורא ךדיז טסייר טרָאד ןוא ָאד ןופ .ןרעייפ עשילעה
 -ענ טקיטשראפ א ןעמ טרעה םישנ תרזע ןופ .ץפיז רענעטלאהעגנייא זא
 ךַאנ טבייה רע ,טרעקראפ .טינרָאג סע טרעמיק םיא רעבָא .ןעּפילכ א ,ןייוו
 רעמאה ןרעוש א טימ יו טגָאלש רע ,רעקראטש ,רעכעה עמיטש ןייז ףיוא
 םישעמ וצ ,הבושת וצ טפור רע .הדע רענעקַארשעצ רעד ןופ ּפעק יד רעביא
 ימוא ןופ זעוועטאר רשפא ייז ךָאנ ןַאק סָאװ עקיצנייא סָאד זיא סָאד .םיבוט
 .ףָארטש סטָאנ ןופ ,םוק

 -ןיצ יד ףיוא ןרָאצ ןקידנענערב ןייז ןסינסיוא רע טגעלפ סרעדנוזאב
 ּסֵא ןעוט סָאװ ,"סעצווָאדנוב" יד ןפורנָא טנעלפ רע יוװ ,"ןטסיליצעצ" ,ןטסינ
 .תופרט ןסע ןוא תבש םוא ןסַאריּפאּפ ןרעכייר ,םלועבש תוריבע לכ איסהרפב
 יד ןיא רעדניקס ערעייז ןקיש סָאװ ,סעמאמ ןוא סעטאט יד ןענייז קידלוש"
 -מיג רעטכעט ערעייז ןופ ןוא ןטסיזאנמיג יז ערעייז ןופ ןכאמ וצ "סעלַאקש"
 ! יו .ךעלּפענק ענעדלַאג ןוא ענרעבליז יד דַאנ דיז ןנַאי ייז .רעלעקטסיזאנ
 סוישע ןיא ןצוּפ {ביוהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,בקעי ןופ רעדניק יד וצ ! ייוו
 ןשידיי םעד ןענעקיילראפ ןליוו ! רעקלעפ עשייונ יד ןכאמכָאנ ןליוו ! רעדיילק
 -רעדירב ,ןפלעה טינ ךייא טעוו'ס" ,סיוא רע טיירש ,"רעבָא ! םיקולא םלצ
 טעוו ,עלעטיה זשיטסיזינמינ ןפיוא עדראקַאק א טציא טציז'ס ּוװ טרָאד ! ךעל
 -נא ןעמ טעװ ,?רידנומ םענייש א ןופ טרָא ןפיוא . . . סעקעוושט ןּפאלק ןעמ
 . . .."שא טימ קאז א ןַאט

 ןיוש ריז זזייוואב טנעוװו יד ףיוא ןייגראפ וצ ןזַא ןיוש טבייה ןוז יד
 ןופ טינ ךיז טריר םלוע רעד רעבָא .לקנוט-בלאה ןיוש זיא לוש ןיא .,סנטַאש
 -ילנראפ ,רעלעקנוט ןייא ןיא ןרָאװעג ןסָאגעגפיונוצ טציא טלָאװ רע יוװ ,טרָא
 ,חיכומ רעד ,רע רעבָא ,החנמ ןענוואד וצ טייצ גנאל ןיש זיא'ס .עפאמ רעטרעוו
 ןייז .החכות יד ןפינ וצ ףיוא טינ ץלא טרעה ,רעפַארטש רעד ,רענַאז-רסומ רעד
 ןיא ,םיא ףיוא סָאװ ץלא ןוא ,תילט רעד ,קירעזייה ,ןקורט ןיוש זיא םיטש
 וצ ןוא זעשטשאווכ וצ דימ טינ ץלא טרעוו רע רעבָא .סייווש ןיא טקייוועגסיוא
 ןוא .ןשטייב עקידרעייפ ענייז טימ רערעהוצ ענייז ןופ בייל ןרעביא ןעוועטאק
 ףיוא טלארּפ ,שדוק ןורא םוצ םינּפ ןטימ סיוא יירד א דיז רע טיג גנולצולּפ
 -ורפס יד וצ ףונ ןצנאנ ןייז טימ רעבירא ךיז טנייב ,דעלריט יד ףיוא רךינ
 יד ןטלעש ןָא טבייה ןוא טנעה עקידרענייב ענייז טימ םורא ייז טּפאכ ,תורות
 -ללאפ סָאד ןעגנערבמוא ןליו סָאװ ,סעקינסיעכהל רמומ יד ,םיסרוקיּפא
 ,םעטא םעד ןייא טלאה םלוע רעד .םורא ןעמעלא טּפאכ רעדיוש א .,לארשי
 ...ןעשעג דלאב סעּפע טעוװ טָא-טָא זא ,טראוורעד ןטלָאװ ייז יוו
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 טרעהרעד ךדעלדנע טָאה םלוע רענענַאלשרעד ,רעדימ רעד ןעוו זוא
 יד . . . טמעטאענּפַא רעטכייל ייז ןבָאה ,"הבר הימש שדקתיו ?לדגתי" םעד
 . ...שעלסיוא ןעמונעג ריז ןבָאה םונהיג םנופ ןעמאלפ

 'ר ,דיגמ ןקידנרַאצ ,ןוייב ,ןעגנערטש םעד טָא ךיא בָאה ןכיגניא
 -יינש" ןקיצראה םעד ףיוא ןטיבענסיוא םיא ןוא ,ןזָאלראפ לצעג-םוקילא
 ענייז ןטלאה טנעלפ רע נו ,לכעלוש ןשרעדיינש ןקניניילק םנופ "דיגמ ןשרעד
 -סוש ,רעדיינש ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,םלוע ןטקאּפעג ןסיורג א ראפ תושרד
 ןא ראנג ןעוועג ןיוש זיא רע .סעלַאגעלאב ןוא רעריפרעסאוו ,רעגערט ,רעט
 .ןעידשעג טינ ,טמעראילעג טינ ,טפַארטשענ טינ טָאה רע .דינמ טרַאס רעדנא
 נו ,םונהינ ןקידנעילנ ,ןקידנענערב ןטימ ןקַארשענ טינ םלוע ןייז טָאה רע
 טקנוּפ רַאנ .עקידניז יד טָארב ןעמ ןוא טנערב ןעמ ,טסייר ןעמ ,טריינש ןעמ
 -נירטוצנָא ףֵָאש עדערעשט עקיטשרוד ןייז טריפ סָאװ דוטסאּפ רעיירטעג א יװ
 -רעווש יד ,ענענאלשרעד ,עמירָא יד טריפעג רע טָאה יוזא ,לאווק םוצ ןעק
 .שמוח ןופ ןכאילש עטנעָאנ קיבייא ןוא עטייוו יד רעביא ןדיי עטעווערַאהראפ
 רע טלאה טנאה ןיא ,ל?לדנונינ סיז-קיטפאז א טגניז ןוא רעירפא רע טייג טָא
 א םיא טימ טוט רע יו ןוא עלעקעטש-רעביוצ ןראבעזמוא ןימ אזא יוװ סעּפע
 ,רערליב ענעדיישראפ ןניוא יד ראפ דלאב ריז ןזייוואב ,ןטפול רעד ןיא דאמ
 .רערעדנא רעד ראפ רענעש ןיא ענייא סָאװ ,סענעצס עצנאג

 .סעגערב יד רעביא טקאּפעג זיא לכלוש עשרעדיינש ,עקניניילק סָאד
 םלוע רערעסערג א ךָאנ זיא רעמוז) ןרעדנא םעד ןָא רענייא ןעננעה ןשטנעמ
 ,טּפאכראפ זיא םלוע רעד .(רעטצנעפ ענעפַא יד ייב ,ןסיורד ןיא ןענאטשענ
 סע .ליומ ןקירלרעּפ ןייז ןופ סיורא טייג סָאװ ,טרָאװ רעדעי טננילש ןעמ
 -נֵא םעד ןופ ּפעק יד רעביא םורא טציא ןעילפ ןביוט עסייוו יינש יוװ 'דיז טכוד
 עטשלחראפ יד טמעראוו ןוא טעלנ ,טננילק לוק ןרעבליז ןייז .םלוע ןטקאפעג

 -ייא טעילוטענפיונוצ זעייטש עלא .טרָאװ סטָאג ןרעה יוצ ןצכעל סָאװ ,תומשנ

 רענייק ,טינ ריז טריר רענייק .קידהיחמ יוזא ,טוג יוזא זיא'ס .ןרעדנא םוצ רענ
 טינ טריּפש רענייק ,טינ טעז רענייק ,םעטָא םעד ןּפאכוצּפָא טינ ךיז טניגראפ
 ,עקניניילק טימ ןקורוצקעווא ריז ןָא ןיוש טבייה 'תבש גָאט רעקילייה רעד יוװ
 רעד ייב ןיוש טראוו ןוא טייטש ךָאװו עיורנ יד ןוא ךעלעטירט עקניליטש
 ןיא ,םירצמ דנאל ןיא שזא טייוו ,טייוו רָאג ייז טימ רע זיא טציא . . . ריט

 -עזעג ךיז ןעמוקענ טציא ןעמ ןיא ?ארשי-ינב יד טימ ןעמאזוצ ןוא .ןשונ
 . . . קלַאפ ןייז וצ טלמאזעגנייא טרעוו סָאװ ,בקעי רעטָאפ ןטלא טימ ןענעג
 -סייוו ןייז ,בקעי רעטָאפ רעטלא רעד טגיל סע יוװ ,ןניוא יד ראפ ןעמ טעז טָא
 עכאווש ענייז טימ ןוא ,טכאמענוצ-בלאה ןגיוא ענייז ,טקנאלב דרָאב ענרעבליז
 רבקמ ןריפ םיא לָאז רע זא ,ךלמל ינש םעד ,ןפסוי זוז ןייז ייב ךיז רע טעב ןּפיל
 ןעור ןעוט סע ּוװ ןוא ,ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע ּוװ ,ןענכ דנאל םעד ןיא ןייז
 תוכלמ ידנב ענייז ןיא ןָאטעגנָא ףסוי טייטש טָא . . תובָא ענייז ןופ רענייב יד
 -נֵא ,םירפא ןוא השנמ ,ןיז ייווצ ענייז ןעייטש ןטייז עדייב ןופ םיא זבעל ןוא
 ענערלַאג טימ ,ּפענק עקידנעשטשילב ענרעבליז טימ ןרידנומ ענייש ןיא ןָאטעג
 ןשטנעב ייז לָאז בקעי עדייז רעד זא ןטראוו ןוא ,ןעלטיה יד ףיוא סעדראקָאק
 טימ רעדירב ספסוי ןעייטש ייז ןופ טקורענּפָא ?סיבא ןוא . . , טיוט ןייז ראפ
 . . . ליומ ןופ סּפיּפ א ןזַאלוצסיורא ארומ ןבָאה ןוא רעמינּפ ענעקָארשעצ
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 קעווא ךיז טצעז .ףיוא בייה א ךיז בקעי רעטלא רעד טוט גנולצולּפ
 רעגניפ א טימ קידנעלטייט ,?וק ןפיוא ןעיירש ןָא טבייה ןוא ,טעב ןייז ףיוא
 : ןעמירפא ןוא השנמ ףיוא

 עכלעזא רימ וצ ןעמוק יו ? עקיזָאד יד ןענייז רעוו ! ? הלא ימ ---
 ! (? ךעלקינייא עטשייונראפ עדמערפ

 -םארא ןא טימ ףסוי טרעפטנע --- .ןיז עניימ ןענייז פַאד ,םה ינכ --
 ,יה אד ןקנאשעג רימ טָאה טָאג סָאװ ,הזב םיהולא יל ןתנ רשא ,ּפָאק ןטזָאלעג
 -צקש" עשירצמ יד ןיא ןייג ייז ןזומ ,עטאט ראפרעד ,םירצמ דנאל םעד ןיא
 . . . עטאט ,ייז שטנעב . . . ןשינעטנעק ערעייז ,ךארּפש רעייז ןענרעל ,"סעל

 סייו רעו ;! קערש סיורג א ןלאפאב דעבענ ןבקעי רעטָאפ םעד זיא
 ? םירצמ תולנ ןקיזַאד םניא רעדניק ענייז טימ ןרעוו ַאד הלילח טעוו'ס סָאװ
 . . . םאטשּפָא רעייז ,סוחי רעייז ןסענראפ הלילח טייצ רעד טימ דָאנ ןלעוו ייז
 ייז ןוא ּפעק ערעייז ףיוא טנעה עקידרעטיצ ענייז טניילענפיורא רע טָאה
 ןעמענ יד ןוא ןעמאנ ןייז ךיז ףיוא ןגָארט שטָאכ ןלָאז ייז זא ,טשטנעבעג
 ;קאסיא -- טינ ןוא קחצי ;םארבא -- טינ ןוא ,םהרבא ; ןרעטלע ענייז זופ
 .- . בָאקאי -- טינ ןוא בקעי

 אה הא 8 * + 

 -ענ ןענייז ייז ןריישראפ יו רעבָא ,םידינמ עטמיראב ,עסיורג ייווצ
 רעייז ןיא ןדיישראפ ןעוועג ייז ןַענייז טייוו יוזא ,ןרעטקאראכ ערעייז זיא ןעוו
 טָאה רעטשרע רעד .תד ןשידיי םנופ זעגנורעדַאפ יד ןגעוו סלָאפ םוצ ןדייר טרא
 ,טעלגעג טאה רעטייוצ רעד ;דחּפ ןוא ארומ ,קערש ןפרָאװעגנָא םיא ףיוא
 ןיא ךיא םעד ןכערבעצ וצ טכוזעג טָאה רעטשרע רעד ;טקראטשעג ,טסיירטעג
 טקנוּפ ,רעטייווצ רעד ;ןניוא יד ןיא ךיז ייב ןרעוו לפש לָאז רע ,ןשטנעמ םעד
 בעד ,הכאלמ-לעב ןטסַארּפ ,םענעגַאלשרעד םעד ,ןכאווש םעד טָאה ,טרעקראפ
 :ןעילפ וצ ןָאטעגנַא ?נילפ םיא ןוא ןבייהרעד ןוא טקראטשעג ,קינמיּפכ עיני
 ןיא קישטנאק א טימ ןיבר א ראפ יו טאהענ ארומ ןעמ טאה ןטשרע ןראפ
 . .. ..ןטאט א ביל טָאה ןעמ יװ ,טאהעג ביל ןעמ טָאה ןטייווצ םעד ,טנאה

 * ר א א 8 *

 זיימ ורעכייראב וצ ןפלַאהענ ליפ טָאה "דיגמ רעשרעדיינש" רעד טָא
 רַאנ טינ ףראד ןעמ זא ,טנרלעעג ךיא בָאה םיא ןופ .עיזאטנאפ עשרעדניק
 יד ושיווצ ןענרעל ףראד ןעמ ןוא געמ ןעמ רָאנ ,תורוש יד ןיא סָאװ ןענרעל
 . . . ןשטייטסיורא ןוא ןשטייטניירא קידנעטש ןעק ןעמ ?ייוו ,תורוש

 םוצ ןפיולסעוא דלאב השרד אזא רָאנ ךיא געלפ ךעלטנייוועגנ יוװ
 .ןקורדנייא עניימ טימ םיא טימ ךיז ןלייט ,זיסקאט שרעיה 'ר ,רעטעפ

 זשיטסירעטקאראכ ןייז טימ ןָאט גערפ א דלאב ךימ רע טגעלפ
 םנופ השרד עקיטנייה יד סעּפע ריד טלעפענ יו -- עלעכיימש ןקיטומטונ
 ? דיגמ ןשרעדיינש



 .1 דרע רעדמערפ ףיוא

 -רעטסייגאב א ןפורסיוא ךיא געלפ --- ! רעייז רימ טלעפענ סע ,ָא --
 עצנאנ יד ןגָאזרעביא ךייא ראפ ךיא ןַאק ,רעטעפ ,טליוו ריא ביוא --- ,רעט
 ... השרד

 .ןרעה ךימָאל ,הברדא ,ונ ---

 -נעטש רעד ןעוועג רע זיא םירפס-שורד ענייז טימ סָאװ ,רעטעפ רעד
 א ןטוװעג דָארג ןיילא זיא ןוא ,םינשרד ןוא םידינמ עלא ראפ לאווק רעקיד
 -ייש םעד ןעוועג אנקמ ןצראה ןיא ?יטש סיוא טזייוו טָאה ,רענדער רעכאווש
 יד ןנַאזוצרעביא טקידנעראפ םיא ראפ בָאה ךיא ךיג יו זיא . , . רעגָאז םענ
 .רעמלא םעד וצ ןעגנאגעגוצ ,טרָא ןייז ןופ !ביוהעגפיוא דיז רע טָאה ,השרד
 טשימענפיוא ,םירפס עטקורדענּפָא ענייז ןופ םענייא טרָאד ןופ ןעמונעגסיורא
 קידננַאז ,רעגניפ ןטימ ןזיוועגנא רימ ןוא ,םענייז "קרּפ" ןסיוועג א ריג ףיוא
 : ץלַאטש ןסיוועג א טימ ייברעד

 ןעמענ ייז . . . ןעמונעג רימ ייב . . . השרד עצנאג ןייז וטסָאה טָא ---

 . . . טינ רימ זעשטעילאקעצ ייז סָאװ ןדירפוצ שטָאכ ןיב'כ . . . רימ ייב עלא

 תורוד ןופ ןוגינ רעד

 םישרדמ-יתב ,ןלוש עלא ןיא תיב-זב א טעמכ ןרָאװעג ןיוש ןיב דיא
 וופ םענייא ןיא טינ .קסירב טָאטש רעסיורג רעד ןופ דעלביטש-םידיסח ןוא
 ןיא ."רומשמ" א טנרעלענ ןוא טכאנ עצנאג א ןסעזעג ןיוש ךיא ןיב ייז
 טינ ןוא ,ןזח א ,ריגמ א ןרעה ןעננאנעג ןרעדנא ןא ןיא ,טנוואדעג םענייא
 םייריש טּפאכעג ןוא "הרות" טרעהעג ,שיט סניבר םייב ןסעזעג ןיוש לָאמנייא
 ןטלאהעג ךיז ךיא בָאה שרדמ-תיב ןייא ןופ רעבָא ,ךיילנוצ םידיסח עלא טימ
 ךיז טָאה סָאװ ,"רעקידרהוז" רעד ןעוועג זיא סָאד ,סנטייוורעדנופ יוװ סעּפע
 ןיא זיא רעניימ עטאט רעד ּוװ ,סאנ רעטיירב רעקידמאז רעד ףיוא ןענופעג
 .ןעמאמ רעד טימ טאהעג הנותח טָאה רע זיב טנרעלעגנ ןוא זסעזעג טנגוי ןייז
 געלפ ריא ךינ יוװ רעבָא ,ףושיכ א טימ יוװ ןניוצעג אקווד דימ סע טָאה םיא וצ
 ,סערש א סעּפע זּפאכמורא דלאב ךימס טנעלפ ,ןיהא ןיינ וצ ןביילק ןעמענ ריז
 םַאד ןגיײלּפָא לָאמ רעדעי ךיא נעלפ רעבירעד . . . סָאװראפ ןיילא קידנפסיוו טינ
 . .. רעטעּפש ,רעטעּפש ףיוא םיא וצ ןייג

 טימ טסעמשעג ןיוש טָאה זסיורד רעד .םירוּפ רָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ךיא לעװ ,טכארטעג דיא בָאה ,ךָאװ א רָאנ ,ךָאװ א ךָאנ .גנילירפ טימ ,חסּפ

 -םוי ףיוא םייהא ןרָאפ זוא ןנַאװ ןפיוא עלָאנעלאב םעד רעדניוו ייב ןציז ןיוש
 רעביא ןופיולכרוד טייקמעראוו עסיז א שזא טגעלפ קנאדעג םעד טָא ייב .בוט
 ,םייחא רָאפ ךיא רעדייא זא ,ןסַאלשאב ךדיא בָאה ,טסלָאמאד טשרע .ןסור ןיימ
 "ןקידרהוז" םעד וצ ,שודק םוקמ סנטאט םוצ "ןייז ?גר הלוע" רעירפ ךיא זומ
 השעמ ןייא טינ ןטאט ןופ טרעהעג ןיוש בָאה ךיא ןכלעוו ןגעוו ,שרדמ-תיב
 ןעננערב םיא ל?עוו ךיא סָאװ ,סורג ןיימ טימ זא ,טליפעג בַאה ךיא .ןלייצרעד
 ןסיורג א ןפאשראפ סיוועג םיא ךיא לע ,שרדמ-תיב "ןקידרהוז" ןייז ןופ
 זייז וצ טסולגעג קראטש רךיוא ןיילא רימ ךיז טָאה ,סנטייווצ . . . חור-תחנ
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 נו ךאד ןבלעז םעד רעטנוא ארמנ טאלב רַאּפ א שטָאכ ןענרעלּפָא ןוא טרָאד
 ... טנרעלענ לָאמא טָאה עטאט רעד

 קראטש א טימ .קעווא ןיהא ןיב ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ריז בָאה ריא
 ןבילבעג ןוא ריט שרדמ-תיב ערעווש יד טנפעעג דיא בַאה ץראה קידנּפאלק
 זיא סע .רעטייוו טירט א ןכאמ וצ טאהעג ארומ סעּפע ןוא לעווש םייב ןייטש
 .לקנוט ןוא ליטש ןעווענ זיא שרדמ-תיב ןיא .בירעמ ךַאנ ןעוועג גנאל ןיוש
 -טייצרַאי א טָאה טרָאד ןוא ָאד ,דימת-רנ רעד טנערבעגנ טָאה דומע םייב זיולב
 טנאווחרזמ רעד ייב .טייקלקנוט עקימורא יד טכאמענ רעפראש ךָאנ ּפמָאל
 .רעייז ףיוא ןלירב טימ ,דרעב עגנאל ,עיורג טימ םינקז רַאּפ א ןסעזעג ןענייז
 -ערעדעי טָאה ?טכיל ןבלַח א ןופ ןייש םייב ןוא ,זענ-רפוש עטרענייבענסיוא
 -נעוואב טעמכ ,ליטש ןסעזעג ןענייז ייז ,רפס םענעפָא ןייז ןיא טקוקעגנניירא

 ןעו .זניוא ענעשַאלעגסיוא-בלאה יד טימ טערומשזעג קראטש זיולב ,זָאל
 ייז זא ,ןעוועג קיטנעק ןיא סע ,ּפיל א ייז ייב ןָאטענ רעטיצ א טָאה ןעוו טיג
 -סיוא ןבַאה ךעלגעוואבמוא ךיוא יוזא .ןענרעל םניא טפיטראפ קראטש ןענייז
 ףיוא ןבאה ייז .טנעוו עלעקנוט-בלאה ,עיורנ יד ףיוא סנטָאש ערעייז ןזעזעג
 זיא ןענאטשעגפיוא םיתמ טציא ןטלַאװ סָאד יו קורדנייא םעד טכאמעג רימ
 ....ןענרעל רעהא ןעמוקעג ןוא םירבק ערעייז ןופ טכאנ רעד ןטימ

 עלא ףיוא ןקוקמורא ריז ןביוהעגנָא ךיא בָאה ןניוא ענעקָארשעצ טימ
 ןופ ,ןטייווצ םוצ ל?קניוו ןייא ןופ ןרעדנאוו ןעמונעג ןבָאה ןקילב עניימ .ןטייז
 ווו ,לקניוו סָאד ,טרָא סָאד טכוזעג בָאה ךיא .ןרעדנא םוצ דנאטשנגעק ןייא
 קלנאב רעכלעוו ףיוא ןוא נו .טנרעלעג ןוא ןסעזענ לָאמא ָאד זיא עטאט רעד
 ייא טָאה עטאט רעד סָאװ ,ןוויוא רעסיורג רעד זיא טָא ? ןפָאלשעג ָאד רע זיא
 פפַאטראק ןליוק עטילנעצ ,עסייה ענייז ייב ןוא טצייהעג ןרעטניוו עגנאל יד
 ,עגנאל יד ןוויוא ןבעל עקאט טייטש טָא . . . רעננוה ןייז ןליטש וצ ןטָארבעג
 -ענ עדאווא ַאד רע טָאה ,טכענ עקידרעטניוו ,עטלאק יד ןיא .קנאב ענרעצליה
 -ארמג ןקידנעקנעב-קיטעמוא ןייז ןעגנוזעגסיוא ןוא ןענרעל ןוא ןציז טזומ
 לקעז-יורטש ןטימ ןפָאלשעג סיוועג רע זיא ק:אב רעבלעז רעד ףיוא ַאד .זןוגינ
 .ראפ ,ןקירעגנוה א ןופ תומולח -- תומולח ענייז טמולחענסיוא ןוא סנּפָאקוצ
 יד טימ ,הרונמ-הכונח עסיורג יד זיא טָא . . . םותי ןקידכעלייק ,ןטזָאלרַאװ
 .רַאי ןיא לָאמ יירד-ייווצ ןרעייש טנעלפ עטאט רעד סָאװ ,רעטכיילגנעה עגעשעמ
 -טע טגעלפ עטאט רעד סָאװ ,סאפטנ:אה רענרעּפוק רעסיורג רעד ךיוא זיא טָא
 .רעסאוו טימ ןסיגנָא גָאט ןכרוד לָאמ עכעל

 ,םינקז יד ןופ רעמינּפ יד ןשרַאפ ןעמונעג סנטייוורעדנופ בָאה ךיא
 יז ןזומ סיוועג .םירפס ערעייז ןיא טפיטראפ ןסעזעגנ ץלא ךָאנ ןענייז סָאװ
 א זיא ראנ ,ןעוועג טינ עטאט ןייק ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןטאט םעד ןעקנעדעג דָאנ
 ליםיוזא טימ טרעהעגנַא עדאווא ךיז סע רע טָאה ייז ןופ .ןעווענ ךיא יוװ ?נניי
 זיא רע תעשב ןלייצרעד לָאמא זדנוא טנעלפ רע סָאװ ,תושעמ עכעלרעדננוו
 -נאל רעד ןופ ,"שזעטאימ" ןשיליוּפ זופ תושעמ : גנומיטש רעטוג א ןיא ןעוועג
 עסיורגנ סנַאעלַאּפאנ ןופ תושעמ ,אנוועלּפ ייב חמחלמ רעשיקרעט-שיסור ,רעג
 .ערעדנא דָאנ ןוא ,עניזערעב ןוא עוװקסַָאמ ייב תולּפמ ןופ ,תונוחצינ
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 ןלייצרעד ייז דיא לָאז ? עקשטיטלא עקיזַאד יד טָא וצ ןיינוצ ךיא לָאז
 רשפא ? ןטאט ןַא ןענַאמרעד ךיז ייז ןלעו רשפא ? ןיב ךיא סָאװ ןוא רעוו
 . . 4 םיא ןופ ןלייצרעד סעּפע רימ ייז ןלעוו

 -עגייא עכיימ זופ רעטּפאכראפ א ןענאטשענ ךיא ןיב עלייוו עשביה א
 ןעגנאנענוצ דיא ןיב ,טקִיּוראב ?לסיבא 'דיז בָאה דיא ןעוו טשרע .ןליפעג ענ
 א ןעמונענסיורא ,םירפס טימ ?ופ ,רעמלא !סיורג םעד וצ טירט עליטש טימ
 םנופ גערב םייב ,זוויוא ןטלאק םייב טצעזעגקעווא ריז ,ארמנ עטלא ,ערעווש
 -עג טנעה עקידרעטיצ טימ ןוא ּפמָאל-טיײצרָאי םעד טיירדעגפיורא ,שיט ןגנאל
 -מיס טימ ,רעטעלב עטקעלפראפ ןוא עטלענראפ ,עיורנ ,עטלא יד ןשימ ןעמונ
 רעטעלב יד ושיווצ ןוא ןיא בָאה ךיא .טכיל ענעסקעוו ןוא ענ:בלח ןופ םינ
 . . . ןרַאי עננוי סנטאט ןופ רוּפש א ,ןמיס זיא סע ןכלעוו יא ןכוז ןעמונעג

 טלָאװ ךיא יו ,?יטש ,שחלב גנאפנַא ןופ ןענרעל ןביוהעגנַא בָאה ךיא
 טַאה סָאװ ,דובכה-תארי ןופ גנומיטש יד ןרעטש וצ ?וק ןיימ טימ טאהעג ארומ
 דיִז טָאה סָאװ ,טננוי רענעדנווושראפ סנטאט ןיימ וצ ןעמונעגמורא טציא דימ
 .שרדמ-תיב ןקידרהוז ,ןטלא םנופ ללח םניא ָאד ךָאנ טבעל סע זא טכאדענ רימ
 םעד ףיוא רשפא טציא ךיא ץיז סָאד זא ,טנַאמרעד דלאב רעבַא דיז בָאה דיא
 -ענ זיא עטאט ןיימ וו ארמנ רעבלעז רעד ןופ רשפא ןרעל ןוא טרָא ןבלעז
 ןענרעל ןביױהעגנַא בָאה ךיא .,טקראטשעג דיז ךיא בָאה ,טנרעלענ ןוא ןסעז
 -פיוא קירוצ טלָאװעג ןענרעל ןיימ טימ טלָאװ דיא יו ,הדמתחה טימ ,קשח טימ
 טא ןופ טנעוו יד סָאװ ,ןטאט ןיימ ןופ םינוגינ ארמנ ענעשַאלראפ יד ןקעוו
 . . . טּפאזעגנייא ךיז זיא ןבָאה שרדמ-תיב םעד

 זכידענסיורא דיז טָאה ,טפאשביל טימ טשימעגסיוא ,גנאזעג קידיירפ א

 רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןעגנולקעצ ךיז ןוא המשנ ןיימ ןופ ןשינעפיט יד ןופ
 .שרדמ-תיב ןלעקנוט בלאה םנופ ללח ןקידייל םעד רעביא

 רמוא החז" . . . תילט א ייב ריז ןטלאה ייווצ . . ."תילטב ןיזחוא םינש"

 זיד רעד זיא -. . . ןענופעג רעירפ םיא בָאה דיא טנַאז רעד . , ,"היתאצמ ינא
 .. .לייטעצ . . . ןלייטעצ םיא טימ ריז ייז ןפראד . . ."וקולחי" ---

 יד ,טנעוו יד ,שרדמ-תיב רעצנאנ רעד זא ,רימ ךיז טָאה טכודעג ןוא

 .םענייניא רימ טימ טנרעלעג-טימ ןבָאה רעדנאנאטימ ץלא ןוא קנעב יד ,ןשיט

 ,זונינ-ארמנ וקידנקנעב ןטלא ןטימ טנרעלענ טציא סָאד בָאה ךיא טינ
 טעמוא םעד ןעגנוזענסיורא ל?וק ןיימ ךדרוד טציא עטאט רעד טָאה סָאד רָאנ
 -עגפיונוצ דיז ובָאה םינונינ עדייב ןוא .טננוי רעטבעלענסיוא-טינ ןייז ןופ
 : םעעיניא ןסָאג

 רעד זיא . . . תילט א ייב ךיז ןטלאה ייווצ . . . תילטב ןיזחוא םינש
 . . . ןלייטעצ . . . ןלייטעצ דיז ייז ןפראד . . . וקולחי . . . וקולחי ןיד

 בָאה ריא זא ,ןענרעל ןוא ןציז וצ ביל ןוא סיז יוזא ןעוועג זיא רימ
 ריא .טאלב דָאנ טאלב ןעגנולשראפ בָאה ךיא ריז ןיפענ ךיא ּוװ ןסענראפ
 םורא טריּפשעג זיולב בָאה דיא .קעווא ריז ןקור ןהעש יד יו טליפעג טינ בָאה
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 ,רימ םורא טבעוושעגנ טָאה סָאװ ,טסייג סנטאט םעד ,םעטַא סנטאט םעד ריז
 ,טייוו טריפעגקעווא ןוא טגיווראפ ךימ טָאה סָאװ ,טאמַארא רעקנעניד א יװ
 . . . ןיילא ךיז ןופ טייוו

 ןטלא םנופ עמיטש עקירעזייה יד טרעהרעד ףיא נָאה רעבָא גנולצולּפ
 ןיא ןקסעטש ןייז טיס ,רימ רעביא ןניובעגנַא ןענאטשעג זיא סָאװ ,שמש
 -עגמיורא טָאה ןוא ,רעטייווצ רעד ןיא ?סילש ןסיורג א טימ ןוא ,טנאה ןייא
 : טמורב

 . . .שורס-םוקמ םעד ןסילש וצ טייצ ןיוש ,ןאמרעגנוי --

 םער ןזָאלראפ ןוא ארמג סנטאט םעד טכאמראפ קשח ןָא בָאה ריא ---

 . .. םוג יוזא ,טוג יוזא זעוועג רימ זיא ןצראה ןפיוא .שרדמ-תיב "ןקידרהוז"

 ןענרעל ןופ תחנ

 זיוש ,ריי רעקידנעטשלופ א ,רעסיורג א ןרָאװעג ןיוש ןיב דיא תמחמ
 ,רַאי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה זיב ,הווצמ-רב רוּפיכ-םוי ךָאנ גָאט א ןרָאװעג
 עטשרע יד ןופ ,"םינושאר הרשע" יד ןופ ןייז וצ ןעוועג הכוז ןיוש ריא בָאה
 ןקיש וצ ןבילקעגסיוא ןיילא טָאה חיגשמ לארשי 'ר עכלעוו ,ךעלגניי-הבישי ןעצ
 םעד ,עקמייח 'ר וצ ,גָאטייב קיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ ,ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ
 אזא ןעועג ריס ראפ זיא סָאד .החניס ןענואד ,בר רעקסירב
 .הכוז םדַא ?כ2 וא5 סָאװ ,דובכ אזא ,ןגינענראפ אזא ,קילג סיורג
 עטסערגנ יד ןופ םענייא טימ םיִנּפ לא (םינּפ ןענאטשעג טסלָאמאד ןיב ךיא
 ףיוא טכאמענ טָאה ,םינּפ-תרדה ןכעלנייוועגרעסיוא ןייז טימ ,רע .רודה-ינואנ
 סָאװ ,םיארומא רעדָא ,םיאנת עסיורג ענעי ןופ םענייא ןופ קורדנייא םעד רימ
 עצנאנ יד עקאט בָאה דיא ., . . דרע רעד ףיוא טרעדינענּפָארא ננולצולּפ טָאה
 ,ריר דעדעי טגלאפעגכַאנ בָאה ךיא .ןעמונעגּפָארא טינ ןגיוא יד םיא ןופ טייצ
 ענייז טימ טנגעגאב ריז ןבָאה ןקילב עניימ ןעוו ןוא .ענייז ננונעוואב רעדעי
 באה ריא .המיא ןא ןלאפאב רימ זיא ,ןניוא עכעלגנירדכרוד ,עפראש ,עסיורג
 רעבלעז רעד ןיא רעבָא ., . . המשנ ןיימ ןיא ףיִט ןיירא רימ טסוס רע יוװ טליפעג
 ראפ ןיוש רימ טלאה ןעמ סָאװ ,זביוהרעד קראטש טליפענ ךיז ךיא בָאה טייצ
 םענייניא ןינמ א וצ ףרצמ ןיוש ךימ ןזיא ןעמ ןוא ןשטנעמ םענעסקאוורעד א
 . . . 'בר רעקסירב םעד ,ןעקמייח 'ר טימ

 סאוו טייצ רעד ראפ .ןענרעל ןיא ןגיטשעג ךס א ךיוא עקאט ןיב ךיא
 "וצנייא ןזיוואב דלאב ןיוש ךיא בָאה ,הבישי רעקסירב רעד ןיא ןרעל ךיא
 ליסט א ךיוא .'ןיקינ רדס" ןופ "סאבב" עסיורג יירד יד ןעננילש
 שרסמ ןופ םיניד עלא טימ ןרָאװעג טנאקאב ןיוש ןיב ךיא ."םישנ רדס" ןופ
 טעוװ גוויז רעד סחו הלילח ביוא ןוא .הבותכ א ריא ןבעג ןופ ,בייוו א ןייז
 ןיוש סייוו ריא --- קילנמוא רעסיורג ןייקס טינ ךיוא זיא ,ןייז הפי הלוע טינ
 . . . ןירוטּפ טג א ןביירש ףראד ןעמ יוװ

 -רעפאוו זנחלא 'ר ,התיכ רעטסכעה רעד ןופ ,הבישי שאר רעיינ ןיימ
 "ענ זיא ,קידצ רעסיורג ןוא ןואנ רעסיורג א סלא טמשעג טָאה סָאװ ,ןאמ



 98 ךרע רעדמערפ ףיוא

 ע:יימ .ןדירפוצ זעוועג דיוא ךיז טימ ןיב ןיילא ךיא .ןדירפוצ רימ טימ ןעוו

 .עדאווא ןוא עדאווא -- עמאמ-עטאט

 ןטאט םעד ךדיא בָאה ,םיאונ:םימי ףיוא םייהא ןעמוקעג ןיב דיא ןעוו
 -שאר םנופ טעמתחעג ןוא זבירשעגנ ,"הדועת בתכמ" א -- הנתמ א טכארבענ
 -שאלעג ךימ טָאה יז .רימ ןיא טלניּפשעג ךיז טָאה עמאמ יד .ןיילא הבישי

 ןופ םיטאבעלאב עטסנעש עלא .ןניוא עקידתחנ ,עכעלקילנ .עריא טימ טעשט
 ,הימחנ 'ר :טחוש רעד ,עקכַאינ 'ר ;ןדמל רעד ,גרעבדירפ עיניּפ 'ר יו ,לטעטש
 -עג ןגעקטנא רימ ןבַאה ,ערעדנא ךָאנ ןוא ,רחוס-האובת רעד ,יקסרושזאשז
 רימ וצ ןזייווסיורא ןעמונעג טָאה עטאט רעד .םכילע-םולש ןטיירב א ןנַארט
 ןעו ןטלעז טציא זיב סע בָאה ךיא סָאװ ,טייקמעראוו עכעלנייוועגרעסיוא זא
 -ענ ךיז ,םענעסקאוורעד א וצ יו רימ וצ טדערעג טָאה רע .םיא ןופ ןעזעג
 זיא סָאװ ,עשעּפ ,רעטסעווש יד . . . רבח א םענייז וצ יו ,רימ וצ טעילוט
 -יא עריא ןיא יו רעקינייוו טינ ךעלרעדירב עריא ןיא טכַאקראפ יוזא {עוועג
 זא ,ןעמאמ רעד ןוא ןטאט םעד ןטעב ןפיול וצ ןעמוקענ זיא ,רעדניס ענעג
 .שיט ריא ייב ןסע וצ בוטד-םוי גָאט ןייא ףיוא ןזָאלּפָא שטָאכ ךימ זלָאז ייז
 .טסאג ריא ןייז לָאז ךיא זא ,דובכ םעד ,היכז יד ןבָאה טלָאוװעג ךיוא טָאה יז
 ָו טונ ןעוועג רימ זיא סע ללכה

 */ 8 8 א

 !שיווצ ,שרדמ-תיב ןיא רימ ץיז ךיא ןוא טנייש ןוז יד .גָאטייב בוט-םוי
 רענעי ףיוא זא ,סייו ךיא .,לוק ןפיוא ,דיוה ןרעל ןוא ,םימכח-ידימלת ןדיי
 עטציּפשעגנָא טימ עמאמ יד טציא טציז ,לוש רעשרעבייוו רעד ןיא ,לטנעוו טייז
 ןקאמשעג ןיימ וצ וצ ךיז טרעה ןוא ,ץראה קידנּפאלק א טימ ןוא ןרעיוא
 פַאז רע זא ,טָאג וצ הניחת א עדאווא טציא ןעשטּפעש ןּפיל עריא - .ןענרעל
 לָאז תחנ רעסיורג ריא ןוא דסח זייז ריא ןופ ןַאטּפָא טינ רעטייוו ףיוא דיוא
 . . . ןרעװו טרעטשראפ טינ הלילח

 ,רעד:עטש ןיימ וצ וצ ךיז טצעז ,ארמג ןייז רעביא טזַאל עטאט רעד
 ךיא ןוא אישק א רימ טנערפ רע .ןענרעל ןיא סעומש א רימ טימ ןּפאכ וצ

 -ליּפ רעטינעג א יוװ ,וליפא ךימ טוװגרּפ רע .ייווצ ןוא סנייא ּפָא םיא רעפטנע
 ,טינ ריז זָאל דיא רעבַא ,אישק רעטייווצ א טימ געוו זופ ןנַאלשּפַארא ,טסילוּפ
 זיב ךיא זא תויאר ענעדיישראפ ןטרַאד ןופ ןוא ןענאד ןופ םיא גנערב ריא
 -יימש קיררעטיצ ,זיד א דיז טיײרּפשעצ םינּפ זייז רעביא יוװ עז דיא .טכערעג
 .דרָאב רעדנַאלב ,רעטכידעג ןייז ןשיווצ ץעגרע ןדנווושראפ טרעוו סָאװ ,עלעכ
 אזא טימ ,עלעכיימש ןסידנעניגראפ טינ ךיז ןייז ,ןנראק ןייז ףיוא ּפאכ ריא
 ַא טוט סָאװ ,עקצאצ ענייש א גנולצולּפ טעזרעד סָאװ דניק א יוװ ,דיירפ
 קיטכיל יוזא ,םעראוו יוזא רימ טרעוו סע ןוא ,זניוא ענייז ראפ ףיוא שטשילב
 .ןסקַאװעגנָא רימ ןענייז לגילפ יו ?יפ ךיא .ןוחצינ ןיימ ןופ המשנ רעד ףיוא
 .גננאזעג סיורג א טימ ןרָאװעג טליפעגנָא סעּפע זיא ןזעוו ץנאג ןיימ

 טריפענקעווא רימ עטאט רעד טָאה ,ןעמאמ רעד ןופ השקב רעד ףיוא
 סנטאט םעד ןעוועג זיא רעכלעוו .ןייטשרוב זבואר 'ר ,בר םוצ "טָאטש" ןיא
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 םיא ראפ בָאה ךיא .ןענרעל ןיא ןרעהראפ ךימ לָאז רע .,דניירפ רעטונג א רעייז
 ןיימ ןופ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,"קוליח" םענשזאוו א רָאנ טגָאזעגרעביא
 סָאד ןעמוקעגרַאפ רעדיוו זיא ַאד .הבישי-שאר רעקסירב םעד ,ןנחלא 'ר ,ןיבר
 ןייא טלעטשעג רימ טָאה בר רעד .ןטאט םעד ןוא רימ ןשיווצ רעירפ יו עבלעז
 ,וושאר ןושאר לע טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא ןוא רערעדנא רעד רָאנ !ענארפ
 ןטאט םעד ןעמונעגקעווא בר רעד טָאה ןיינקעווא ןראפ .ןורחא ןורחא לעו
 קידנקוק ןוא ,ריז ןשיוװצ ןדייר ייז סָאװ ,ןרעה טינ לָאז ךיא ידכ ,טייז א ןָא
 םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ,ןטאט םוצ ןרעדנא ןטימ ןוא רימ וצ גיוא ןייא טימ
 : סנטייוו רעד ןופ טּפאכעגפיוא םיוק בָאה ךיא סָאװ ,לוק ?יטש א טימ

 םשח הצרי םא ןיוש ריא טעוװ םיא ןופ זא ,ינא חוטב ,לארשי 'ר ---

 .... תחנ ?יפ ןבָאה

 -רעטיצ טימ טעשטּפעשעגסיורא עטאט רעד טָאה --- ! ןמָא ,יאוולה ---

 .ןּפיל עקיד

 ועמורברעטנוא ןייא ןיא ןטלאהענ עטאט רעד טָאה םייהא געוו ןפיוא
 ןיא ,ןטראוורעד טנעקעג טינ ןזיוש ריז טָאה סָאװ ,עמאמ יד .?דנונינ א סעּפע
 וצ זביוהעגנא דלאב דיז טָאה עטאט רעד ןגעקטנא ןעמוקעגסיורא זדנוא
 זאטעג ּפאכ א שזא ריז טָאה ,הלודגנ סיורגנ ןופ .עמאמ יד .,ריא טימ ןעקשוש
 וראוועג ןסאנאב זיא םינּפ ?דייא ,ןיד ריא ןוא ןצראה ןראפ טנעה עדייב טימ
 וטשרע םוצ טמוקאב סָאוו ?דיימ גנוי א ייב יו ,טייקטיור רעקידרעייפ א טימ

 -אמ עסיז ,עסיצראה יד ךיז טָאה יוזא טָא , . . ןטבילעג ריא ןופ שוק א לָאמ

 טכארבעג ריא טָאה רע סָאװ ,הרושב רעטונג סנטאט ןטימ טיירפעג עניימ עמ

 . . . בר רעצענעמאק םנופ

 *- א א *

 ,קסירב טאטש רעטבילאב ןיימ ןיא קירוצ ןיוש ןיב ךיא .בוט-םוי ךָאנ
 "עכיוה" עריא ראפ ןקַארשעג יוזא ךיז טייצ עטשרע יד בָאה ךיא רעכלעוו ראפ
 ךיא ליפ טציא .ןענאבנזייא עקישיור ןוא ןסאג עקידלמוט עריא ראפ ,ןרעיומ

 ,ןגעטש ןוא ןגעוו עריא עלא טונ ןיוש ןָאק ךיא .בשות א יוװ ריא ןיא ןיוש ךיז

 יו ,דעלסענ עלַאמש ןוא עמורק עריא יװ ,ןסאנ עטיירב ,עננאפ עריא טימ
 זא ,אעדרהנ טאטש רעסיורג {ייז ףיוא ןנָאז טנעלפ ?בב ןופ יאנחרי ?אומש

 וענייז למיה ןופ ןגעוו יד ,ה"ד ."אעדרהנ יליבשכ עיקרד יליבש יל ןיריהנ"

 ריא ןיב יוזא .אעדרהנ טָאטש זיימ ןופ זגעוו יד יו טנ:אקאב יוזא טקנוּפ רימ
 -ַאּפ רעד ףיוא ןעניווװ סָאװ ,םינכש סעבַאב רעד טימ ןדנובענסיוא זיוש דיא

 זיא סע רעוו ןוא דייר זיא סע ייז ןופ רעוו ןיוש סייוו ךיא .סאג רעקסייציל

 סע רעוו ;קעובצ א זיא סע רעוו ןוא םורפ תמא זיא סע רעוו ;דרוי א ןרָאװעג

 ,וו"אא ןצמק א זיא סע רעוו ןוא הקדצ-לעב א ןיא

 םירבח רעקילדנעצ עניימ .הבישי רעד ןיא ןפָאלענקעװא דלאב ןיב ךיא

 "יא ןעמונעג ןבָאה רימ .ייז טימ ףךיא ןוא רימ טימ טּפאכעגמורא ךיז ןבָאה

 רעד ןיא רוזאב םעד ןופ ןקורדנייא עשירפ יד ןרעדנא םעד רענייא ןבעגרעבכ
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 טָאה ןעמ סָאװ םישובלמ ענייש ,עיינ יד ןרעדנא םעד םענייא ןזיוועג .,םייה
 -ענ טינ ןענייז סָאװ ,ךעלגנייהבישי יד .בוט-םוי דובכל טיינעגנפיוא זדנוא
 רעד ןופ סעיינ יד ןבעגענרעביא דלאב זדנוא ןבָאה ,בוט-םוי ףיוא םייהא ןרָאפ
 זרעייפ וצ ?ביטש-םידיסח א ןיא ןבילקראפ דיז רימ ןבָאה טנוװַא ןיא .הבישי
 .הדועפ רעקיטראסיורנ א טימ ,זביוהעגנָא ןיוש דיז טָאה סָאװ ,ןמז םעיינ םעד
 סָאװ ,ןכאז עקאמשעג ,עטוג עלא יד שיט ןפיוא טגיילעגפיורא טָאה רעכעלטיא
 א לאמנייא זעװעג ןיוש ןיא סָאד .םייח רעד ןופ טכארבענ טשרע טָאה רע
 עסייה עלעפעט א טימ ןעקנורטראפ ןוא בוטדלכ ןופ ןסעגעג טָאה ןעמ ! הדועס
 ,טדערענ טָאה ןעמ .םינונינ יילרעלא ןעגנוזענסיוא ןעמ טָאה ייברעד .ייט
 זעוועג ןטלַאװ רימ יו ,חלילה תוצח דע םענייניא ,עלא טפיטשעג ,טלּפאלּפעג
 ... טלעוװו רעד ףיוא דעלנניי עטסכעלקילג יד

6 





 הלנשה רעד ןופ טנאה יד
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 לגנארעג ןיא

 גנולצולּפ רימ זיא ,ןגרַאמירפ ןקידלטסערפ ,ןקיטכיל ,םענייש א ןיא
 רע ןוא ,עשראוו ןיא ןעוועג זיא סָאוװ ,רעדורב ןיימ ןופ ווירב א ןעמוקעגנַא
 : ןושלה הזב רימ טביירש

 ,רעדורב רעביל ןיימ"

 ןדיי סיוכרוד ןופ טינ טייטשאב טלעוו עצנאנ יד זא ,וטסלָאז ןסיוו"
 ןיולב טינ טגיל טלעװ רעד ןופ המכח עצנאג יד ןוא .תואּפ ןוא דרעב טימ
 ריפ עגנע יד ץוח א . . ,'בוט-םויב הדפונש הציב' א ןופ ארמנ רעטלא רעד ןיא
 ערעכייר א ,ערענעש א ,ערעסערג א ןאראפ ךַאנ זיא ,הבישי רעד ןופ טנעוו
 זופ ,טייקנייש ריא ןוֿפ זסינעג עלייוו עלא ריא וצ ךדיז ןסייר עלא סאו ,טלעוו
 לייוו ,ריא וצ ןעמוקוצוצ רעווש רעייז ,רעווש רעייז רעבָא זיא'ס .טייקכייר ריא
 ןייז ןופ זיא'ס רעוו רעבָא .םילושכמ ליפ רעייז ןניל ריא וצ ןגעוו יד ףיוא
 יו ךַאנ ןַאק רעד ,גנודליב טימ ,ןסיוו ןופ ןיז-ילכ טימ טנפאוואב ןַא טגגוי
 א ךיז ראפ ןּפאכ ךיוא ןוא ,טלעװ רעד ןופ שיט ןסיורג םוצ ןעמוקוצ זיא'ס
 ןצנאג ןייז טדייל רעד ,ןסיוו םעד טָא טינ טנַאמראפ סע רעוװ ןזוא . . . קלח
 . . . ןייּפ ןוא םירוסי ,תורצ עסיורג ןבעל

 וטסלָאז ,ארמנ יד ןענרעל ץוח א זא ,הצע ןיימ 'זיא ,יתצע ,םורעד"
 -נעק) 'סעקואנ' עכעלטלעוו ,אמלעד ילימ ךיוא ןענרעל ןעמענ סנטייצאב ןיוש
 םעד וצ .דנאל ןופ דארּפש יד ,שיסור ןדייר ןוא ןביירש ,ןענעייל :(ןשינעט
 ,עקיטאמעטאמ רקיע רעד ןוא עיפארנַאעג ?סיבא ןענַאק ךיוא ןעמ ףראד
 וצ ןכילעג ןעמ זיא םעד ןזָא ,לרעדורב ,קנעדעג םורָאװ .וו"אא ןובשחה תמבח
 . . . בעל ןצנאנ ןפיוא ךעלקילנמוא זיא ןעמ ןוא ,ןשטנעמ ןעמוטש א

 ,דניירפ ןטוג א םעניימ ןופ סערדא ןפיוא ,סיורא ריד דיא קיש ראפרעד"
 דיד טעװ ...ב דניירפ רעטוג זיימ .םירישכמ-ןרעל עקיטיינ עלא טימ !עקליסָאּפ' א
 סָאװ ןיא ןפלעהסיורא ריד טעוװ רע ,רערעל ןשיסור ןטוג א טימ ןגראזאב ןיוש
 ןופ לייוורעד לָאז רענייק זא עז םשה-זעמל רָאנ .ןקיטיונ דיז טסעװ וד רָאנ
 .ןסיוורעד טינ הלילח דיז לָאז עטאט רעד זא עז רקיע רעד ןוא .,ןסיוו טינ םעד

 'נעט' ןסע וצ קיבייא תילכת ןייק טינ זיא'ס זא ,?קילאפ ,סנעדענ"
 -ורב ,טייצ ןיוש ,. . . סעטסָאבעלאב עטאז ,עכייר יד ייב ,ןשיט עדמערפ ייב

 םעד ךיז ראפ ןענידראפ וצ ןיילא יו ,תילכת א ךיז ראפ ןטכארט וצ ?רעד
 טעװ ןנלאפ ךימ טסעװ וד ביוא זיא .'שובלל דנב' םעד ןוא 'לוכאל םחל'
 ,ןטייקירעווש עלא יד זבעלכרוד זפראד טינ טסעוו וד .,ליווװ זוא טונ ןייז ריד
 -ישי רעד ןיא רעירפ יו ןרעל לייוורעד . . . םויה-דע דרוד דָאנ ובעל דיא סָאװ
 רעדעי ריד ךיא לעוװ ,רעמ ןענידראפ ןביוהנַא לעוװו דיא ךינ יו רעבָא .הב
 ךיד לעוו'כ רעדָא ,ךדיז וצ ןעמענרעבירא ךיד לעוו'כ .ל?בור רַאּפ א ןקיש שדוח
 וטסעוו םעדכַאנ .'עשטשילישטוא עיַאקסדָארַאג' רעקסירב רעד ןיא ןבענניירא
 א ,טסיפארנַאטַאפ א יו ,הכאלמ עלעדייא ןא סעּפע ןענרעל ןעמענ ןענַאק ריז
 ,רעטלאהכוב א רעדַא ,רעקורד
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 ןעמענ סנטייצאב ךיוא ןיוש ןפראד רימ ,רעניימ רעדורב ,םורָאװ"
 -ורב ןטסגניי רעזדנוא ,עמאמ-עטאט עמירַא ערעזדנוא ןפלעה וצ יו ןטכארט

 -עטארסיורא ןפראד ךיוא ןעמ טעװ ייז ,?רעטסעווש ןיילק רעזדנוא ןוא ?רעד
 ....לטעטש ןרעטצניפ םנופ ןעוו

 ,טכאנ ןוא גאט ריד ןופ טכארט סָאװ ,רעדורב ןייד ,רימ ןופ"

 ."בייליהירא

 א ןציז ןבילבעג ךיא ןיב ,ווירב סרעדורב םעד ןענעיילרעביא ןכָאנ
 דלאב .,ּפַאק ןרעביא ץלַאה-טייש א טימ ןגָארקעג טלַָאוװ'כ יו ,רעטעילעמשטירּפ
 סָאד יו ,טליפרעד בָאה'כ .עמאמ יד ןגיוא יד ראפ טלעטשעג רימ ךיז טָאה
 רעביא ןַא ךיז טקור עראמכ ערעטצניפ א סעּפע זא ,טנַאזעג רימ טלָאװ ץראה
 טינ דָאנ .ריא ףיוא תונמחר א טּפאכעגמורא ךימ טָאה סע . . . ?מיה ריא
 יז עכלעוו ףיוא ,"ןיז ענערַאלראפ יירד" ןופ ?טעצ א ןיוש טָאה יז סָאװ גונעג
 רעטסנניי רעד טָא טציא טמוק ,ךיז ןנַאלקאב וצ טרעהעגפיוא טינ ךדַאנ טָאה
 ליוו ןוא ,סרוקיּפא רעד ,קינסיעכהל וצ רעקידנעטש רעד ,,יירד עקיזָאד יד ןופ
 ! ןעשעג טינ רַאט סָאד ! ןיינ ? ןטרעפ םעד ריא ןופ ןסיירקעווא דיוא ןיוש
 ? ונאז עטאט רעד טעװ סָאװ ןוא ! ןנַארטרעבירא טינ הלילח סע טעוװ יז
 זיא ק:אדעג םעד טָא ייב .,םעד ןגעוו ןטכארט וצ וליפא ארומ רָאנ בָאה'כ
 יד טּפאכעג בָאה ךיא  .סייה ןוא טלאק ,טלאק ןוא סייה שזא ןרָאוװענ רימ
 זפאלטנא ריא טימ ןיב ןוא ,ןצראה םוצ רעקראטש ךָאנ טעילוטענוצ יז ,ארמג
 .הבישי רעד ןיא

 עניימ .ןענרעל טנַאקעג טינ נָאט ןצנאג םעד רעבָא ןיוש בָאה ךיא
 ןיא .,טרעהעג טינרַאג בָאה ךיא רעבָא ,רימ וצ טדערעג סעּפע ןבַאה םירבח
 א .רעטיוועג א -- ּפָאק ןיא ,םרוטש א ןעמוקעגרַאפ רימ ייב זיא ןצראה
 -ןרב םוצ ןזעוו זצנאנ ןיימ טּפאכענמורא טָאה סָארדראטפ ןוא סעכ ןופ ליפעג
 -ילשענניירא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רימ יו ,ענשימוא יו ,טָאה סָאװ ,רעד
 "זאירב סע יוװ ןיוש רעה ךיא .הבישי ןיא רימ וצ דיילנ ןייטש ןרעווש א טרעד
 -ענ א ,למוט א זכערבסיוא טעוװ ,דלאב טָא-טָא .זָאלנ רעקיטש רימ םורא ןעג
 ריז טסייר הללק א ....רעדיוש א םורא שזא ךדימ טּפאכ'ס . . .םעראיל א ,יירש
 םיא ייב ןטעב ריז ןַא בייה'כ .רעדורב םעד טָא וצ ןצראה ןופ סיורא רימ ייב
 : ןלזג א ייב יװ ,םימחר

 -עצ וטסליוו סָאוראפ ? רימ וצ וטסָאה סָאװ ,רעניימ ,רעדורב --
 ליוו זענרעל ! וענרעל ליוו ךיא ? ןבעל ןשרוחב-הבישי ,קִיּור ןיימ ןעלסיירט
 ..? אה ? ןעמאמ רעד ףיוא טינ תונמחר ןייק רָאג ןיוש וטסָאה . . ! ךיא

 א טימ יװ ןעיצ ןביוהעגנַא ךימ טַאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא
 רימ ייב טגיל סָאװ ,ווירב סרעדורב םעד ןענעיילרעביא לָאמאכָאנ לָאז'כ ףושיכ
 טימ רימ וצ סעּפע טדער ,בייל-הירא ,רעדורב רעד . . . ענעשעק-םעזוב ןיא ףיט

 ךימ טפור רע . . . טפאשיירטעג ןוא טפאשביל ?יפיוזא טימ ,טייקמעראוו אזא
 ןייז ,לוק ןקיצראה ןייז ,דיז טכאד ,רעח'כ . . ."?רעדורב" רעלטרעצ יוזא ןָא
 ,שטנעמ רעסיורג א ,שטנעמ רענולק א ךיוא עקאט זיא רע . . . עמיטש עמעראוו
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 ,טָאטש רעסיורנ רעד ןיא שזא ןרָאפסעװא טנעקענ ןיילא רענייא טָאה רע זא
 רעשידיי רעד ּווו ,רתיב טָאטש יד יוװ סיורג יוזא ןייז עדאווא זומ סָאװ ,עשראוו
 רעד זוא ... . רעמיור יד טימ ןנַאלשעג שידלעה יוזא ךיז טָאה אבכוכ-רב רוביג
 ,רלעה ןימ אזא וצ ךיוא ןניוא עניימ ןיא לָאמאטימ סיוא טסקאוו רעדורב
 ראפ ןוא ךיז ראפ טלעוו עכייר ,ענייש ,עסיורג יד ןעמעננייא טראד טייג סָאװ
 סָאװ ,רעדורב ןיימ וצ ץראה ןיימ ןַא טליפ טייקראבקנאד ןופ ליפעג א . . . רימ
 ,רימ ראפ קראטש יוזא ריז טגרָאז ןוא טכארט

 . תילכת : תונויער יילרעלא ּפָאק ןיא רימ ייב ןשימ ןָא ךיז ןביוה סע
 . . ."בוט-םויב הדלונש הציב" א . . . סעטסָאבעלאב עכייר ,עטאז .. ,"געט ןסע"
 . . . רידנומ רענייש א . . ."עדראקַאק" א . . ."עשטשילישטוא עיַאקסדָארַאג"
 -נינייש ירד ןניוא עניימ ראפ סיוא ךיוא דלאב טסקאוו'ס . . . פענק ענרעבליז
 םניא טניווװ סאו ,ּפעצ ענעטכַאלפראפ ,עננאל ,עצראווש יד טימ ,עלהנח עק
 ריא זעוו ןנרַאמירפ רעדעי יז עז דיא ,ןעבָאב רעד טימ תונכש ןיא זיוה ןטייווצ
 -אנמינ ןיא רעכיב לצנער ריא טימ ךיז טפיול ,ןענוואד ?קעז-ןיליפת ןטימ יינ
 רעד וצ ּפָארא ןניוא יד ךיא זָאל ריא טימ ריז ןגענאב ךיא ןעוו ןוא . . . עיז
 . . . סייה שזא רימ טרעוו'ס זא ,עקכַאיט אזא סעּפע טיג ןצראה ןיא ןוא ,דרע
 א ,לריימ רייר א זיא יז םורָאװ . . . טייז ןיימ ןיא טינ וליפא טקוק יז ,סייוו'כ
 ריא ןעוו זא ,זייז זַאק סע , . .?רוחב-הבישי םערָא ןא ךיא ןוא ,עקטסיזאנמיג
 ? שרעדנא ןעוועג רשפא טלָאװ ,עיזאנמינ ןופ רידנומ א ןגָארטעג דיוא טלָאװ
 . . . שרעדנא סיוועג

 סעמעראוו ןסע ןעננאנעגנ ןיב ךיא וװ ,"נָאט" ןיימ וצ נעוו ןיימ ףיוא
 -ן;;ק" סעּפורג זַא ןסױטשעגנַא ריז ,לַאמ ןטשרע םוצ ,טציא ךיא בָאה (גָאטימ)
 ןופ זעגנאגעג טציא ןענייז סָאװ ,סעקטסיזאנמיג ןוא ןטסיזאנמינ ,"ןטנאיצרעמ
 טינ יוו רעירפ בָאה ריא עכלעוו ,סמערָא יד רעטנוא רעכיב קעּפ טימ םייהא לוש
 -ייז סָאװ ,זעמראפינוא ענייש ערעייז ףיוא ןלאפעגנ זיא קילב ןייפ ,טקרעמאב
 ,בענק ענרעבליז ןוא ענעדלַאנ יד ףיוא ;ןסָאנענסיױא יוװ ייז ףיוא ןנעלעג ןענ
 טנײשענּפַארא זבַאה סָאװ ,סעדראקַאק עקידנעשטשילב יד ףיוא ;ןצנאלנ סָאװ
 ןקידכעבענ ןיימ ןכיילגראפ ןעמונעג בָאה ךיא .,ןעלטיה עצלַאטש ערעייז ןופ
 -סעּפורנ ןריצאּפש ייז . . , סיוא ןקוק ייז רענעש יװ . . . ןרעייז טימ ץכעוטנָא
 ייז . , . טינרַאג ךיז ןעמעש ייז . . . םענייניא דעלנניי טימ דעלדיימ ,זייוו
 ! יירפ יוזא ןכאל ייז . , . ןפיטש ייז . . . טינ ארומ ןייק רָאנ םענייק ראפ ןבָאה
 עדאווא ריוא זומ ייז ןשיווצ , . ןסאג יד רעביא ןעגנילק ןרעטכעלעג ערעייז
 . . . חנכש ןיימ ,עלהנח ןייז

 ןייג טינ נַאט רעדעי ןפראד ייז ! טונ זיא ייז ,רימ ךיא טכארט ,ָא

 : ןגָאז ריד טעװ ?דיימ-טסניד סָאד זיב ןטראוו ןוא . . . שיט ןדמערפ א ייב ןסע
 ,רעכיז יוזא ,ףיקת יוזא ריז ייב ןענייז ייז . . ."דיז טשאוו טייג ,רוחב-הבישי"
 ערעייט יילרעלכ טימ שיט רעפיורג א ייז ראפ טיירנעגנָא ןיוש טייטש ץעגרע זא
 ןופ ןיוש ןסינענ סָאװ ,עכעלקילג יד סָאד ןענייז ייז ,טוג זיא ייז .םילכאמ
 ןיא רימ טביירש רעדורב ןיימ רעכלעוו ןגעוו ,טלעוו רעכייר ,רעסיורג רענעי
 . . . ווירב זייז
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 -טסיזאנמיג" עבלעז יד ןייז ןזומ סָאד זא ,ךיז ךיא ןָאמרעד דלאב רעבָא
 סאד .ץראה זייב אזא טָאה עמאמ יד עכלעוו ףיוא "ךעלעקטסיזאנמינ ןוא רעל
 ,אי .רשיה-דרד םנופ ,זבייל-הירא ,רעדורב םעד טריפענּפָארא רָאד ייז ןכָאה
 סרעדורב ןיימ ןופ ןסיוו עדאווא ךיוא ןיוש ןזומ ייז . . . ייז ןענייז סָאד ,סיוועג

 ןיא ןּפאכוצניירא יוזא יו תוצע ןיוש ןכוז ןוא ייז ןטכארט רשפא . . . ווירב
 . . 9 המשנ עקיטכרַאפסטַאנ ,עמורפ ןיימ ךיוא ץענ רעייז

 .ןסוקנַא טינ רעמ ייז לָאז'כ ,ּפָאק ןיימ סעווא קיטסאה ייז ןופ יירד דיא
 -רצי א ,רעריפראפ א טקעטש ייז ןופ םענייא ןרעדעי ןיא זא ,סייוו דיא ,םורָאװ
 -עגנַא טָאה סאו עבלעז יד ,גנאלש א ,ָאי ! ננאלש א ,חידמו תיסמ א ,ערה
 -ענ םעד טימ ןוא תעדהד"ע םנופ ?ּפע םעד ןסע וצ ןהוח רעטומ רעד טדער

 רימ ןענייז ייז . . ! טיוט ןוא םירוסי ,זייּפ ,תורצ טלעוו רעד ףיוא טכארב
 ייז ןופ קילב ןיימ טרעקענּפָא ךיא בָאה לקע טימ .סואימ ןרָאװעג לָאמאטימ
 ."נַאט" ןיימ ףיוא ןסע ןפָאלענקעװא טירט עכינ טימ ןוא

 ןויסינ םעד ןטלאהעגסיוא 'םינ

 .רעגייז-טנאוו-הבישי ןסיורג ןפיוא קוק א עלייוו עלא ּפאכ ךיא .טנווַא
 הבישי יד ,זפיולרעבירא רעכינ סָאװ ןיוש לָאז טנוװַא רעד טלָאװעג בָאה ךיא
 סרעדורב ןיימ ןופ סערדא ןפיוא ןיינ ןענַאק ןיוש לָאז דיא ןוא ,ןסילש ריז ?ָאז
 רימ טָאה רעדורב זיימ סָאװ ,"עלעקליסָאּפ" סָאד טרָאד ןופ ןעמענּפָא ,דניירפ
 ,ןיהא ןייג דיא לָאז : ףסאק רערעווש א רימ ןיא סיוא טכערב סע .טקישעג
 ? ןיינ טינ רעדָא

 .רימ ןיא עמיטש א ריִמ וצ טביירש -- ! טינ ייג ---

 .פוק רעטייווצ א רימ ןיא טפור -- ! טינ ךיז קערש ,ייג ---

 -ַאד רעד ראפ ךיז טיה ! ! טינ ייג ,ביל ריד זיא טָאג יו ! טינ ייג --
 יינ ,ןיינ ! ןריפראפ רָאנ דיד טעװ יז ןיחווװ סייוו רעוו ! ארחא ארטס רעקיז
 ! טיִנ

 רַאט ןעמ זא ,השודקה הרות רעד ןיא ןבירשעג סע טייטש וו רעבָא ---
 ! ראנ ןייק טינ ייז ,יינ ,ייג ? רעדורב םענעגייא ןא ןופ הנתמ א ןעמעננַא טינ

 ושיווצ ?ננארעג א ,המחלמ ערעווש א ריס ןיא ןעננאנעגנַא זיא יוזא
 טסנװעג טינ בָאה ךיא .תילכת סרעדורב םעד ןוא ןעננונפַאה סעמאמ רעד
 -ּפעש ןעמונענ ןיילא היז זופ זבָאה ןּפיל עניימ .,ןנלָאפ לָאז ךיא ייז ןופ זעמעוו
 ייב רימ ייטש ! ריס ףלעה ,םלוע לש ונוביר : טָאנ וצ הליפת עליטש א ןעשט
 באה דיא םורָאװ . . . ןבעל ןיימ ןזיא זויסנ זסיורג ,זרעווש ,ןטשרע זיימ ןיא
 ריא זעו טנעמַאמ םעד טימ זא ,טנאזעג רימ טכָאװ ץראה סָאד יוװ ,טליפענ
 -ענ רימ טימ טעוװ ,דניירפ-זטונ סרעדורב זיימ ןופ לעווש יד ןטערטרעבירא לע
 ןוא טציירעג דימ סע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבַא .הרצ א סעּפע ןעש
 . . . ןעניפעג טנַאקעג טינ טרָא זייק רימ בָאה ךיא זא ,עיזאטנאפ ןיימ ןדנוצעג
 ךיא טכַאװ ,טַאטש ןיא ןעוועג ןיסקאט רעטעפ רעביל רעד טציא שטָאכ טלַאװ
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 סיוועג רימ טלָאװ רע .טלייצרעד ץלא םיא טלָאװ ךיא ;םיא ןצ ןפָאלעג ריילנ
 . . . ןרעװו לשכנ טינ לָאז ךיא זא ,ןפלַאהעגנ רימ טלָאװ 'רע ,הצע זא ןבעגעג
 טרַאפ רע .טָאטש ןיא ַאטינ טציא רעטעפ רעד סיעכהל וצ ףיוא יוװ ,רעבָא זיא
 טביילק רע .םירפס ענייז טימ ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי רעביא םורא טציא
 סאו ָאט .ןצעזאב ןטרַאד ךיז ןוא ?ארשי-ץרא ןייק ןראפוצקעווא ןצנאגניא ךיז
 -םהרבא ריעדןב ןיימ ראפ ןקעלּפטנא דוס ןיימ ךיא לָאז רשפא ? טרָאפ ןעמ טוט
 רעבלעז רעד !יא רימ טימ טנרעל סָאװ ,ןוז םשמש ןשטלטעטש רעזדנוא ,ןרהא
 זַאק טרָאװ א ,רענעסָאלשראפ א ,רענייווש רעסיורג א עבטב זיא רע םגה ?הבישי
 -טסעדנופ ,סנטייוו רעד ןופ קידנעטש ריז טלאה ,ןנירקסיורא טינ םיא זופ ןעמ
 סָאד ,ָאי .ןלייצרעד טינ ןופרעד םענייק טעוװ רע .?גניי דעלרע ןא רע זיא ןנעוו
 ףראד ןעמ ,ַאי ? ןטראווּפַא ךָאנ ךיא לָאז רשפא ןוא !  ןאלּפ רעטונ א זיא
 . . } ןטראווּפַא

 *  א א א -*

 -עגנא ןוא הבישי רעד ןופ טּפאכעגסיורא רעטשרע רעד דיז בָאה ךיא
 ךימ טלָאװ רעצימע יו ,סיוא-סאנ ןייא-סאנ ,טירט עכינ טימ ןזיירּפש ןביוה
 טייטש סאו זיוה סָאד ,ךיז טכאד ,ןיוש זיא טָא .שטייב א טימ טגַאיעגכַאנ
 עסיורג א טננעה ,ריט רעד רעביא ,ןביוא ןופ .,רעיומ ןכיוה א וצ טיובענוצ
 -ראפ א ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא ,רעּפעטש .א ,"קישטשווָאטַאנאז" א ןופ דליש
 קישטשװַאטַאנאז רעקיזָאד רעד טָא ןבָאה ןָאק תוכייש ראפ סָאװ : רעטרעדננוו
 ּפאכ ךיא ? תועט א זיא ַאד שרעדנא טינ ? עשראוו ןיא רעדורב ןיימ טימ
 -ןסיורד רעד ןופ ןייש רעד ראפ ןוא ,ענעשעק ןופ ווירב סרעדורב םעד סיורא
 סט זא עז ןוא סערדא םעד רעביא לַאמאכָאנ ךיא סוק ענרעטמאלדזאגנ רעקיד
 ! ָאד טראפ זיא

 -נֵא ךיא בָאה טנאה רעקידנרעטיצ א טימ ןוא ץראה קידנּפאלק א טימ

 לקעלג א .ףיוא לארּפ א יז ןבעגעג ןוא ריט רעד ןופ עקמאילק יד ןעמונעג
 ןצראה ןיא ןצעז ןביוהעגנָא שזא רימ טָאה סע .,ןעגנולקעצ קיכליה ךיז טָאה
 רעד ןעגנילק םעד ןיא רעה ךיא זא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה סע ,קערש ראפ
 : רימ וצ טיירש סָאװ ,לוק סעמאמ

 -קילנמוא רימ טסכאמ וד ! ? וטסייג ןיהנוו ,רעניימ ןוז ,?קילאפ ---
 ..! ךעלקילנמוא . . . ךעל

 ןסיורג א ;: טאטשראו ןצנאנ א ךיז ראפ ןעזרעד בכָאה ךיא
 רעכיוה א ,לטיה א ןַא ,טייטש טערב רעד ןבעל ,טערב עבַָארג א שיט ןפיוא ,שיט
 ,לשטנעמ וואוושז ,קידוועריר א רעייז קיטנעק ,רעקיסיירד יד ןיא ,ןאמרעננוי
 -ליווװו עטציּפשראפ רַאּפ א טיס ןוא ,ןניוא עקידנענערב ,עצראווש רַאּפ א טימ
 ןטציּפשראפ א טימ ךיג ףיוא טריינש ןוא טייטש רע .דעלעצנָאװ עשירעגנוי
 ריוא ,ףלעווצ-ףלע רָאי א ןופ ?גניי א טייטש םיא ןגעקטנא ,רעדעל סָאד רעסעמ
 -ייז ןוז א קיטנעק ,ןטארעג סָאבעלאב םניא,לזענ ןסירראפ א טימ סצראווש א
 וצ טנווייל ענעטינשענוצ יד ּפאּפ טימ ?סיש רעסיורג א ןופ טּפעלק ןוא ,רענ
 -שטנעמ עבלאה ןופ קילבנָא םעד ןזיוש ןבָאה סָאװ ,דעלעקוװעלָאכ ענרעדע?ל יד
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 גנוי א טציז ,סאג רעד וצ זיא סָאװ רעטצנעפ םייב ,טרַאד ןָא . . . סיפ עכעל
 רעד דָאנ עקוועלַאכ ןייא טּפעטש ןוא ,לטיה א ןָא ךיוא ,ןישאמ רעד ייב ?רוחב
 סאו ?טנעוו-שינאּפש ןימ אזא טייטש ,טייז .א ןָא ,ןטרָאד ןָא ןוא .,רערעדנא
 טייז רענעי ןופ .,ןעייוצ ףיוא עיאקסרעטסאמ עסיורג יד רעדנאנאפ טמיוצ
 ןוא ןעּפירקס א ךיז טרעה ,רעמיצפָאלש א ראפ םינּפה טניד סָאװ ,זאוואראּפ
 .עלעטעב-ןרעזייא ןא ןופ ןניוו א

 יד טימ רעטסיימ רעד טָאה -- ? ?רוחב ,ןגָאז סעּפע וטסעוו סָאװ --
 טעדנעוועג ריז ,טנאה ןיא העסעמ ןפראש ןטימ ןוא ןניוא עקידעבעל ,עצראווש
 .ענארפ א טימ רימ וצ

 ךיא בָאה -- . . . רעדורב סבייל-הירא ןיב . . . ןיב ךיא . . . ךיא ---
 ,טכמאטשענסיורא םיוק

 -לארטשעצ א ןפורעגפיוא רע טָאה -- ! ? וטסגייווש עשז?סָאװ אט --
 דלאב טָאה רע .דיירפ ראפ ןדנוצעגנַא םיא ייב ךיז ןבָאה ןגיוא יד שזא ,רעט
 רימ ןוא רימ וצ ןפַאלעגוצ זיא ,טערב ןפיוא רעסעמ סָאד ןַאטעג רעדיילש א
 ! םכילע-םולש ריד אנ -- ,טנאה עטעּפאילעצ ,עטיירב ,עסיורג א טגננאלרעד

 ;עירשעגרעבירא רע טָאה -- ! רעהא םוק ! רעכיג ,עינָאס ,עינַאס ---
 -הירא ! טסאנ א ,טסאג א ןבָאה רימ --- ,ריטילטנעוו ןשינאּפש םוצ ,ןיהא
 . . } רעדורב א סבייל

 עכלעזא טימ ,יורפ עגנוי עקידווענח ץראווש א ןזיוואב ךיז טָאה דלאב

 רעטסעווש ןיימ ףיוא ןעוועג דעלנע קראטש ןענייז סָאװ ,זגיוא עטונ ,עשעמאמ

 זוא זאמ .זציז ןטעבעג דימ ןוא טנאה עמעראוו א טגנאלרעד רימ ןוא ,סעשעפ

 רעייז זעוועג עקאט טלָאו דיא יו ,רימ םורא ןעידאּפמורא זעמונעג ןבָאה בייוו

 רימ ןבָאה ייז .בורק רעטנעָאנ א יוזא רעדַא ,טסאג רעטניילעגנָא ןא רעייז ןוא
 ייז ייב ןעוועג זיא ,בייל-הירא ,רעדורב ןיימ זא ,ןלייצרעד ןעמונעג ךינ ףיוא

 דיוא ךיז רע טָאה ַאד ,שיסור טנרעלעג ךיז רע טָאה ַאד .תיב-זב רעקידנעטש א

 א ןּפעטשּפַא וליפא טנעקעג ןיוש ,יײרעּפעטשנשאמאק טנרלעעג טייהרעליטש

 ייב זיא רע .ןפַאלשעג ַאד לָאמנייא טינ ןוא ןסע רע טנעלפ ָאד ;"ךעלּפעק רַאּפ"

 זיוש טניל טָא ,ווירב עטּפָא םיא ןופ ןנירק ייז ,זןצראה ןיא ןקאבעגנייא ףיט ייז
 יּויִז ףיוא רימ ראפ טקישענ טָאה רע סָאוװ ,"עלעקליסָאּפ" סָאד געט רַאּפ א ַאד

 זוא . . . ןעמענּפָא סע ןעמוקעג ןיילא ןיב דיא סָאװ ,ייז ןנַאז ,טונ .סערדא רע
 -עגפיורא ךיז דניירפ רעטוג סרעדורב ןיימ טָאה ,גנורּפש ןייא טימ דיילנ עקאט
 -ריפ ,םענעדנובראפ א עצילַאּפ א ןופ ןעמונענּפָארא ןוא לקנעב א ףיוא טלעטש
 .טננאלרעד רימ סע טָאה ןוא עלעטסעק ןקיטנאק

 !יינוצקעווא טאהעג הערב ןיוש ןוא עלעקליסַאּפ סָאד ןעמונענ בָאה ךיא
 סרעדורב ןיימ ןפורעגנַא רעדיוו דיז טָאה ַאד רעבָא .רעכינ סָאװ זענאד ןופ
 : רימ וצ דניירפ רעטונ

 ןוא ףיוא סע ןפע ,הברדא ? זדנוא ןופ ןיוש וטספיולטנא סָאנו ---
 .... קיש סניוזא ריד טנעקעג !בייל-הירא טָאה סָאװ ,ןעז עקאט ריִמָאֵל
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 -טנא ריז ןבַאה סע .טנמעעגפיוא סע ךיא בָאה טנעה עקידרעטיצ טימ
 א טימ ,(ןטפעה) ןדארטעט עיינ ,ענייש טימ רצוא רעצנאנ א רימ ראפ טקעלּפ
 ,ךעלענעּפ טימ עלעטסעק דעלגנעל-לָאמש א ,גייצעג-ביירש עיצקעלָאק רעצנאג
 !שיווצ ןוא .םארק עצנאג א שממ -- סרעצינשראפ ,סרעקעמ ,סרעדעפיילב
 םעד ןגָארטעג טָאה סנייא סָאװ ,ךעלכיב עשידיי רַאּפ א ןגעלעג ךיוא ןענייז םעד
 -יניל ֿפאוי ןעמאנ ןטימ רבחמ א ןופ טסאפראפ ,"לנניי עשיליוּפ סָאד" ןעמָאנ
 ,(?ןיהנו) "?ןַאל" ןעמַאנ ןטימ לכיב שרוק-ןושל א עטייווצ סָאד ןוא ,יקצע
 . . . גרעברעייפ ןופ

 -שיטַאטש סיורנ טימ רימ ףיוא ןָאטעג עייוו א טָאה ןעמעלא םעד ןופ
 -טנרעלעג טימ ,גנודליב טימ . . . טלעוו רענייש ,,רעכייר סרעדורב טימ ,טייק
 ךימ טָאה ץלַאטש ןופ ?יפעג א . . . טייקמעראוו רעכעלרעדירב טימ ןוא טייק
 ןקיש רימ ןָאק סאו ,רעדורב זביל ,ןעיירטעגנ אזא בָאה ךיא סָאװ ןעמונענכרוד
 . . . ןכאז ערעייט ,ענייש עכלעזא

 ןיוש טלַאװעג ןוא ןקאּפראפ קירוצ ןעמונעג לענש ץלא סָאד בָאה ךיא
 ריט סָאד ןעגנולקעצ רעדיוו ריז טָאה טנעמָאמ םעד ןיא רעבָא ."חרביו" ןכאמ
 ןייא ,ןרעדנא ןכַאנ לגניי ןייא ןעמוקניירא ןביוהעגנָא ןבָאה סע ןֹוא ?קעלנ
 -ראפ טימ ערעדנא ,טנעה יד ןיא דעלכיב טימס רערעדעי ,ןטייווצ ןכָאנ ?רוחב
 -רעביא רעפיט ,רעסיורג ןיימ וצ ןוא ,ןעלטנאמ יד רעטנוא ךעלכיב עטקעטש
 םהרבא ,ריעדזב ןיימ ןעזרעד דיוא ענעמוקעגניירא יד ןשיוװצ ךיא בָאה ,ננושאר
 -יא רימ טימ טנרעלעג ןוא רימ ןופ רעטלע רָאי א טימ זעוועג זיא סָאװ ,ןרהא
 -ראפ וצ ןבילקעג ךדיז סָאד ריא בָאה םיא ראפ עקאט .הבישי רעד ןיא םעניינ
 ןפָא ןא טימ ןייטש ןבילבעג ןיב'כ .ווירב סרעדורב ןיימ זופ דוס םעד ןעיורט
 ןבאה רימ .טּפאכראפ רימ טָאה םעטָא רעד שזא ,גנושאררעביא סיורג זופ ליומ
 םוצ טשרע דיז ןטלָאװ רימ יוװ ,ןרעדנא םעד רענייא טקוקעגנָא עקשטעלייוו א דיז

 טור זיא ,רענעסַאלשראפ רעד ,רעגייווש רעד ,רע . . . ןעזרעד לָאמ ןטשרע
 -ּפַארא עדייב ןבַאה ריס .רע יו אמתסמ ךריוא ךיא ןוא קארוב א יוװ ןרָאװעג
 . . . ררע רעד וצ ןניוא יד :ןזָאלעג

 -ורב ןיימ ,ה"ד ,עיאקסרעטסאמ רעד ןופ סָאבעלאב רעד טָאה דלאב

 .טאטשראוו ןופ שיט םעד ןקינײירּפָא ךיג ףיוא ןעמונעג ,דניירפ רעטוג סרעד

 טלַאװו רע יו ,דיירפ ןוא תחנ טימ טניישעג םינּפ ןייז טָאה השעמ-תעשב ןוא

 סאוו ,רעלנניי ענעמוסעגניירא יד .טסעג ענעביוהעג ןעמענוצפיוא טיירגעג ךיז

 ןופ ןפראוענּפַארא דינ ףיוא ןבָאה ,שימייה ץנאג טליפעג ָאד קיטנעק ךיז ןבָאה

 םייב טנאה א ןניילוצ ןעמונעג ךיוא ןוא ,ןעלטנאמ עקידרעטניוו ערעייז ריז

 ןרעקראפ ןעמונעג םיזעב א טימ טָאה רענייא .עיאקסרעטסאמ יד ןעמארפיוא
 סע .רעלקנעב יד טלעטשעצ טָאה רעטייוצ א ,רעדעל םנופ ךדעלצינשּפָא יד
 םורא זעלטיה ןָא ןסעזעג ןיוש ןענייז רעלנניי עלא יו טרעיודעג טינ גנאל טָאה
 ריא רעדייא .דעלכיב עשיסור עטנפעענרעדנאנאפ יד ראפ ,שיט זסיורג םעד
 -רעטסאמ עגנע עקיזָאד יד ןיוש זיא ,ןקוקוצמורא ךיז טאהעגנ טייצ ךָאנ בָאה
 . . ."עלַאסש" ןימ אזא ןיא ,לוש רעקיניילק א ןיא ןרָאװעגנ טלדנאווראפ עיאקס
 ,לריימ ננוי א טירט עקידנלייא ,עכיג טימ רעהא טגָאיעגניירא ךיז טָאה דלאב
 ."עציוואסארק" א ,היפיפי עתמא ןא ,ןצכא-ןצעביז-רָאי א ןופ ,עקטסיזאנמינ א
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 ךיז טָאה עיצקעל עשיסור יד ןוא טסירגאב קיצראה ןעמעלא טימ ריז טָאה יז
 .ןביוהעגנא ךיילג

 טימ זיא דניירפ רעטונ סרעדורב ןיימ יו טקרעמאב דלאב בָאה ךיא
 סעּפע ריא טָאה ןוא עקרערעל רעד טָא וצ ןעגנאגעגוצ ךעלעטירט עניילק ,עליטש
 ןסיז א טימ רימ וצ ןעמוסעגוצ זיא יז . . , ןיירא רעיוא ןיא טעקשושעגניירא
 נַאז א ןוא םערָא םייב ןעמונעגנָא הימ טָאה ,ןּפיל עטיור עריא ףיוא עלכיימש
 : רימ וצ ןָאטעג

 . . .(עטיכ ,דיז טצעז) אטסולאשזַאּפ ,סעטידאפ ---

 ,פבלעק םוטש א יוװ ,סיפ עקידלקאוו טימ ןעננאנעגכַאנ ריא ןיב ךיא
 ןשיסור א סעּפע טגנאלרעד רימ טָאה יז . . . הטיחש רעד וצ טריפ ןעמ סָאװ
 ,רעבעל" ןעמַאנ ןטימ ?לבאפ א סווָאלירק רימ ראפ טנעיילעגרַאפ דלאבכ ןוא לכיב
 ."קאר יא אקושטש

 רימ ראפ טנעיילעגרַאפ טָאה יז עכלעוו ,רעטרעוו עשיסור ,עדמערפ יד
 רַאנ .ןענאטשראפ טינ ןוא טרעהעג טינ ךיא בָאה ,לכלוק ןקידנעגנילס ריא טימ

 לקיטש א טימ טציא רימ טלָאװ עקרערעל עקיזָאד יד טָא יו דיא בָאה טליפעג
 , . . טרימשאב ןּפיל יד ריזח

 אה 8 8 8 *

 באה ךיא ,ןכאמוצ טנעקעג טייג גיוא ןא טימ ריא בָאה טכאנ עצנאנ א

 ןשילעה א ןיא טנערבענ טָאה בייל ץנאג ןיימ .טרעדיילשענ ןוא ןפרַאוװעג ךיז
 -רעניה א ןיא יו ןרָאװעג ןפַאלשטנא ךיא ןיב ךיילנ נָאט טימ טשרע .רעייפ
 ןנַאװ זבלעז ןפיוא רענעדנובעג א גיל דיא יו טמולחענ רימ ךיז טָאה סע ,טעלּפ

 -על" ןםיוא ןוא ,לכיב זשיסור םניא דליב ןפיוא ןעזעג ןטכענ בכַאה ריא סָאװ
 ףיורא תוחוכ עלא טימ ךימ טּפעלש ןוא עמאמ יד טציז ,זאשטוב םעד ,"דעב
 ,"קאר" רעצראווש רעד ;הבישי רעד וצ ןריפ סָאװ ,ּפערט עכיוה יד וצ ןיהא
 עצראווש ענייז טימ דניירפ ןטונ סרעדורב ןיימ ןופ קילבנא םעד טָאה סָאװ
 רעד ,"אקושטש" יד ןוא ;ּפמוז םניא ,עטָאלב ןיא ךימ טּפעלש ,דעלעצנַאװ
 הנכש יד ,עלעקטסיזאנמיג עקניננוי יד ,עלהנח ענייש יד רָאנ זיא סָאד ,שיפ
 ןיימ ףיוא ןפרַאווראפ טָאה יז .עביל עמוטש א ריפ היא רעכלעוו טימ ,עניימ
 תוחוכ עלא טימ ךימ טיצ ןוא ּפעצ עצראווש-דעּפ ,עננאל ייווצ עריא זדלאה
 .זיױוו ךיא .יירש דיא . . . םענייניא ריא טימ ןעמיווש וצ ןיירא ךייט ןיא
 דיא רעבָא ,ןפיולטנא ןוא ןנָאװ םנופ ןעננירּפשּפָארא ?ליוװו ךיא דיז סייר ךדיא
 .. .רענעדנובעג א . . .רענעדנובעג א ניל ךיא .טינ ןָאק

 ...סיזזיארעסאװ עטעבנגעג

 רעד ןיא טנרעלעג בָאה דיא עכלעוו ,עיטאמַאטסערכ רעשיסור רעד ןופ
 א טָאה ,רעּפעטש םעד ,דניירפ סרעדורב ןיימ ייב ,"עלַאקש" רעטריזיװַארּפמיא
 טימ ןוא ףאש טימ ,דלאוו טימ, דלעפ טימ ,ףרַאד טימ רימ ףיוא ןַאטעג עייוו
 -יסור יד .טראגעג יוזא קידנעטש טָאה חמשנ ןיימ סָאװ דָאנ רוטאנ טימ ,דניר
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 ןצנאגניא ךימ טָאה ,ןטנעצקא עקידנעגנילק ,עטנוזענ עריא טימ ,ךארּפש עש
 ענעטסאמעג ,עשימטיר ענייש ערעייז טימ "סעינערָאװטַאכיטס" יד .טּפאכראפ
 -ארג עשינאמראה ענייש עכלעזא טימ טקידנעראפ דיז ןבָאה סָאװ ,דעלהרוש
 גװ ןוא ןעגנאנעגנ ןיב ריא נוװ .קינייװנסיוא ףיוא טעווערבוזענ ריא בָאה ,ןעמ
 טימ .ןעשטּפעשי וצ ייז טרעהעגפיוא טינ ןּפיל עניימ ןבָאה ןענאטשענ ןיב ךיא
 -רעוו עשירפ ,עיינ לַאצ א ןעמוקעגוצ רימ ןענייז "קָארוא" זשיסור םעיינ רעדעי
 -:וה א שממ ,ייז ןופ ןובשח א טריפעג ןוא טלמאזענ ייז בָאה דיא סָאװ ,רעט
 עדמערפ ,עיינ עקיזַאד יד טָא רעכינ סָאװ ןענרעלוצסיוא ןלאפאב דימ זיא רעג
 ,ןדליש יד ,"סעקסעוויוו" עסיורג יד ןופ טנעײלעגּפָארא ייז בָאה ךיא .,ךארּפש
 -ןַא ןופ םנה .ןעניזאגאמ ןוא ןעמַארק עסיורגנ יד ףיוא זעננאהעג ןענייז סָאװ
 זשיסור ןרעווש םעד ןדיירוצסיורא ןעוװעג דעלרעווש ?סיבא רימ ןיא גנאפ
 םעד ןוא "יא" ןכייו םעד ,"קאנז יקכאימ" ןוא "ידרַאיװט"* םעד ,"שייר"
 רעד ןופ תויגוס ערעווש יד טימ ךיילגראפ ןיא ,רעבָא ראפרעד ."יר-עי" ןטראה
 -םירא ערעווש ענייז טימ "קינשטאדאז סניגאשטשרעוו" לידבהל טָאה ,ארמנ
 ...לבליּפש-רעדניק א יװ ןניוא עניימ ןיא טקוקעגסיוא ןיוש ,זבאנפיוא עשיטעמ

 טימ ןוא רעלעבירג-זח עקנינייש יד טימ ,עקטסיזאנמיג יד ,ןירערעל יד
 -ראנ ךיז טָאה ,עלעכיימש ןסיז ריא טימ ןוא ,רעלעקעב עקכוּפ עקידכעלייק יד
 -ראפ ןצנאגניא בָאה ךיא ,טירשרָאפ ןטונ ,ןכיג ןיימ ןופ ןבױלּפָא טנעקעג טינ
 ונרָאזאב וצ ידכ ,דארּפש עשיסור יד ןערב אזא טימ ריז דיא ןרעל סאד זא ,ןסעג
 .טלַאװעג טָאה עשראוו ןיא רעדורב רעד יװ ,תילכת א טימ רעטעּפש ףיוא ךיז
 ןייז וצ ןח-אשונ ידכ ,הדמתה אזא טימ ןוא סיילפ אזא טימ רָאנ ריא ןרעל סָאד
 רימ טרעוו ?כיימש א טוט יז ןעוו סָאװ ,?לדיימ רענייש רעד טָא ןופ ןגיוא יד ןיא
 . . . המשנ רעד ףיוא םעראוו ןוא טוג יוזא סעּפע

 זעוועג זיא ,טסווװרעד ןכיגניא ריז בָאה ריא יו ,עניימ ןירערעל יד טָא
 א ראפ טלעטשענ ריז ןבָאה סָאװ ,ןטסיזאנמינ עכעלטננוי עּפורג א ןופ ענייא
 ,ןלעזעג עמערַא יד ןשיווצ שינעטנעק ןוא גנודליב ןטיירּפשראפ וצ ?יצ ןקילייה
 רעטיירּפשראפ" עקיזַאד יד טא ,טָאטש ןיא םירוחב-הבישי ןוא סעכַאלעמלאב
 טָא וצ טייהנבעגעגרעביא ןוא טייקמעראוו רס א ןזיווענסיורא זבָאה "טכיל ןופ
 עקיטיינ יד טימ טנרָאזאב ייז ןבָאה ייז .ערעייז "ןטנעדוטס" עמערָא עקיזַאד יד
 ןלָאז ייז ,טלענ-ןיילק טימ וליפא יז ןשיווצ עמערַא רָאג יד ןוא רעכיב-זרעֿכ
 -אב ריז ייז זבַאה ץלא ןופ רעמ .ןסע םוצ סעּפע דיז ןפיוק וצ סָאװ ראפ ןבַאה
 זרושארב ,דעלכיב ,ףַאטש-עזעל טרָאפ ןסיוועג א טימס זדנוא ןנרָאזאב וצ טימ
 רעשידיי רעמורפ ןייק ןיא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,"ןלוסּפ-ףירט" ערעדנא ןוא
 -יטש ןיינרעביא ןגעלמ ךעלכיב עקיזָאד יד טָא . . . ןטלאה טרָאטעג טינ בוטש
 -שעלאה עסייה יו ןעגנולשעג ייז טָאה ןעמ ןוא טנאה וצ טנאה ןופ טייהרעל
 עמורפ יד ייב זניוא יד ןענעפעוצפיוא ןפלָאהעג ייז זבָאה סרעדנוזאב רָאנ .סעק
 . .. ."שינרעטצניפ רעד ןיא ןעשזדנַאלב" טינ רעמ ןלָאז ייז זא ,םירוחב-הבישי

 זוא גנודליב ןטיירּפשראפ" ןופ טעברא רעקילייה רעקיזָאד רעד טָא וצ
 סרעדורב ןיימ טָאה ,"ןסאמ סקלַאפ ענענאטשענּפא" ,עמערַא יד ןשיוװצ "טכיל
 רַאנ ןוא רע .ןפלַאהעגסיורא ליפ רעייז ךיוא ,.ב רעּפעטש רעד ,דניירפ רעטונג
 קיליוויירפ ןבַאה ,רעטסיימ-רעטעברא עטנענילעטניא ,"הלונס ידיחי" עכלעזא
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 ,טנווַא רעדעי ןנעלפ סָאװ ,"סעיאקסרעטסאמ" ערעייז ,תוריד ערעייז ןבענענּפָא
 ."סעלאסש" עשיסור עמייהעג עכלזעא ןיא ןרעוו טלדנאווראפ ,טעברא רעד דָאנ

 -ענ טאהענ בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ןרהא-םיהרבא ,ריעדזב ןיימ ןוא ךיא
 טקורעגסיורא דיז ןפוא ןליטש ץנאג א ףיוא ןבָאה ,"דנוב ןקילייה" א ןסָאלש
 ןופ ןילּפיצסיד רעגנערטש א רעטנוא ןענאטשעג זיא עכלעוו ,הבישי רעד ןופ
 רעלעשטשעלק ?קנאי 'ר ,ךענעה 'ר רעזייב רעד ,םיחינשמ רצוי ןוא םיחינשמ
 רוחב-הבישי רעדעי טיהעג ןבָאה ,לארשי 'ר ,חינשמ-רעביוא רעד ייז רעביא ןוא
 -תיב "רמשמ" ןסיורנ םניא טצעזאב ריז ןבָאה רימ . . . ןניוא טנזיוט טימ יו
 -ייא ףיוא ּפַארא לזמ טימ ןיוש ןענייז רימ זא ,ןסייהענ ןיוש טָאה סָאד .שרדמ
 "רמשמ" םניא ,ַאד םנה .רךיז ראפ ןיוש ןענרעל רימ -- טסעק עקיטסייג ,ענעג
 ווו ,םירוחב ערעטלע ראפ הבישי עסיורג א ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ,שרדמ-תיב
 -ענ טינ ַאד טָאה ךָאד ,הבישי-שאר רעד ןעוועגנ זיא םעדייא סצאש םחורי 'ר
 .ןטרָאד יוװ ןילּפיצסיד עננערטש אזא טשרעה

 ,שרדמ-תיב ןסיורג םעד טָא ןופ ?קניוו א ןיא טקורראפ דיז ןבָאה רימ
 טלקאשעג ךיז טשרמולכמ ,סרעדנעטש עכיוה יד ףיוא תורמנ עסיורג יד טימ
 עלא יו ,ארמנ יד ןענרעל וצ טָאטשנא רעבָא ,ןוגינ א טמורבעגוצ דיוא ןוא
 ,"ןלארוא" יד טרזחעג ,הבננב ,טייהרעליטש רָאנ רימ {בָאה ,םירוחב-הבישי
 ,לביב ןקאמשעג א תחא-המישנב טנעיילעג רעדָא ,"סעשטאדאז" יד טכאמעג
 ןוא "עובצ טיע" ,"םייחה יכרדב העותה" ,"ןורמוש תמשא" ,"ןויצ תבהא" יו
 -ץנרעטנוא זדנוא ןבאה ,טניירפ עטוג ערעזדנוא ,טייל ענעי סָאװ ,ערעדנא
 . .. . טקור

 טימ יו ןגיוצעג זדנוא טָאה "טכורפ רענעטַאבראפ" רעד טָא וצ ןוא
 טעינאמעג טָאה סע .,ןסיירּפָא טנעקעג טינ ריז םעד ןופ טָאה ןעמ זא ,ףושיכ א
 עסיורג ,עיינ רָאג זדנוא ראפ טקעלּפטנא לָאמאטימ ריז ןבָאה סע .טקָאלעג ןזוא
 .טאהעג טינ גנונא ןייק טציא זיב רָאנ ןבָאה רימ עכלעוו ןופ ,ןטלעוו

 טראוו רעדעי שממ ןעננולשעג ןוא טקיוװקענ דיז רימ ןבָאה סרעדנוזאב
 -רעייפ ןוא ,יקצעיניל ?אוי ןופ ,"?גניי עשיליוּפ סָאד" דעלכיב ייווצ יד ןופ
 טקישענוצ טאהעג רימ טָאה רעדורב רעד עכלעוו ,(?ןיהוװ) "?ןַאל" סגרעב
 -קעווא דיילג ,תונמחר ןַא ,טָאה "?לנניי עשיליוּפ סָאד7 .עשראוו ןופ שזא
 באה ךיא סאו טקעּפסער ןוא ץרא-ךרד ןופ ןמיס רעדעי רימ ןיא טעליוקעג
 -ונעג ייז זבַאה לאמאטימ .םייבר ערעייז ןוא םידיסח יד וצ טאהעג טציא זיב
 -דניווש איפונכ א ,לדניזעג קיטשינ א סעּפע יוװ ןגיוא ,עניימ ןיא ןעזסיוא ןעמ
 ערעייז ןיא רַאג רַאט ןעמ סָאװ ,סעקינהזה םלוע ,רעפיוז ןוא רעסערפ ,רעל
 . . . ןייטש טינ תומא דלד

 -ןיא ךימ טאה ,"?ןַאל" עקידשדוק-ושל סָאד ,?כיב עטייווצ סָאד
 זבעל עשידיי עקנארק סָאד טקעדעגפיוא רימ ראפ טָאה סע .טרעדורעצ ןצנאג
 -ניירא ךימ סע טָאה ,םלוכ לעו ןוא .ןעמעלבָארּפ עטקיטייוועצ ענייז עלא טימ
 ,ןקיטציא זיב ןיימ ןיא תוקפס ןופ םי ןטזיורבעצ ,ןשימרוטש א ןיא ןפראועג
 . . . שנוע ןוא רכש ןנעוו . . , שטנעמ ןנעוו ןוא טָאג ןנעוו לעטשנייא ןרעכיז
 . . . סיפ עניימ רעטנוא זכערב ןביוהעגנַא דיז טָאה סעּפע זא טליפרעד בָאה ךריא
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 -םיורא ךימ טכירעגמוא יוזא טָאה רעכלעוו ,רעטניוו רעננאל רעד טָא
 טלעטשעגקעווא טציא ךימ ןוא טייסידהוולש רעשירוחב-הבישי ןיימ ןופ ןפירעג
 ןגעו ,זבעל ןשידיי ןגעוו ןעמעלבַארּפ ןוא ןנארפ עייר א טימ םינּפ לא םינּפ
 ךיא רעדייא ןוא .ןפַאלעגרעביא לענש רעייז רימ ראפ זיא ,תילכת םענעגייא
 רעד זיא ,טלעוו רעד ןיא ןיב ךיא ווו ןקוקוצמורא ךיז טאהעג טייצ דָא; בָאה
 םייב ןענאטשעג ןיוש ,לודגה תבש םעד ,רעפיולרַאפ ןייז טימ ,חסּפ ברע רעביל
 ,רעטקעלּפטנא-יינ ןיימ ןופ ריט יד טפאמראפ שינעלייא ןיא בָאה ךיא .,לעווש
 עיינ יד טימ ,טייקמערַא ?סיב ןיימ טקאּפעגנייא ךיג ףיוא ןוא ,טלעוו רעשיסור
 ךיא ןיב ןאוואראק ןשילָאנעלאב ןטצעל ןטימ ןוא ,ךעלכיב עשידיי ןוא עשיסור
 טרַאד סעיצולַאוװער ןייק טָאה רעטניוו רעד ּוװ ,עמאמ-עטאט וצ םייהא ןרָאפעג
 . . . רָאי עלא יװ ןייז טעוו חסּפ רעד ןוא טכאמעג טינ

 חטפ רעטרעטשראפ א

 -רעד ריז ךיא בָאה עמאמ-עטאט טימ שינענעגאב עטשרע רעד ייב ןיוש
 -טנא רימ ןופ זיא טייקרעכיז עקיטציא זיב עצנאג ןיימ ,רעקידלוש א יו טליפ
 ףיוא גיוא ייז טימ ריז ןענענעגאב וצ ןעוועג רעווש רימ זיא'ס .ןרָאוװעג ןענור
 -אב דניז ערעווש א סעּפע טָאטש רעסיורג רעד ןיא ,טרָאד טלָאװ דיא יוװ ,ניוא
 -וצ א ,רעדמערפ א יו בוטש ןיא טיירדעגמורא ךיז בָאה ךיא . . . ןעגנאג
 ןרימעגסיוא ךיא בָאה ,טנעקעג רַאנ בָאה דיא טייוו יו ןוא ;רענעגניױוצעגקיר
 זא ,זיוש טסייוו עטאט רעד זא ,טקיטכעדראפ דלאב בָאה ךיא .,ןקילב ערעייז
 באה ,זעמוסאב העידי יד טָאה רע ןענאוו ןופ .ןעשעג סָאװ סעּפע זיא רימ טימ
 . . .טנעײלענּפַארא רימ ןופ סע טָאה רע תועמשמ .טאהעג טינ גנונא ןייק דיא
 ,טייז רעד זופ ןפראוועגוצ רימ עלייוו עלא טָאה רע סָאװ ,קוק ןזייב ןייז ןיא
 ןנַארטעגכרוד ךדיז טָאה ,טסָארפ א ,טלעק א סעּפע .טנעקרעד סָאד ךיא בָאה
 . . . זדנוא ןשיווצ

 .ןגיושעג טנשקעראפ ןוא ןרעכיור וצ טרעהעגפיוא טינרָאנ טָאה רע
 סע .טריוורענעד דימ טָאה סע .דעלקערש ןעוועג זיא ,סנייז ןגייווש סָאד טָא
 סיורא ןיוש טמוק רע ןעוו ,טכארטעג ךיא בָאה ,זעוועג רעביל ןיוש רימ טלַאװ
 טזיורב ןצראה ןיא םיא ייב זא טליפענ בָאה ךיא . . . םירוביד ענעפָא טימ
 ןַאט םענ א ךדיז טעוו רע .םערוטש א ןיא ןכערבסיוא רע טעװ טָא-טָא .סעּפע
 ריא לעוװ סָאװ ןוא ןבעג םיא ךיא לע ץורית א ראפ סָאװ רעבָא . . . רימ וצ
 . .. ? ןרעפטנע םיא

 -צראה ,עמוטש סעמאמ רעד ןנַארטראפ וצ ןעוועג רימ זיא רעגרע ךָאנ
 רעד טימ זיולב טדער יז .ךיוא טנייוש יז .,ןצכערק ןוא ןצפיז עקידנסייר
 ןטימ טעברא יז ,רעקיטש רימ ןופ ןסייר סָאװ ,ץכערק ןוא ץפיז ןופ דארּפש
 ,ןקילייה םעד בוטש ןיא רעכינ סָאװ ןעגנערבוצניירא םינּפ ריא ןופ סייווש
 ,סעצילַאּפ יד ,ךעלקנעב יד רעסעמ א טימ טעבָארקס יז ,טבָאש יז .חסּפ ןרשכ
 ,רעסאוו עסייה טימ טרשכ ,רעטכייל ענעשעמ יד ,לפעל יד טרעייש ,סעקטארנ יד
 רעד ןוא טעברא ןייא ןשיווצ ןוא .ןענאפ ענרעּפוק יד רענייטש עטילגעגנָא
 ךיז טוט ןוא ,טסאנ םעד ,רימ ףיוא קוק ןקירעיורט א יז טינ ,רעטייווצ
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 ןליונק סע ןוא דיז ןקיטש סע ווו ,ןצראה זראפ טנאה רעד טימ ּפאכ א דלאב
 .ןסיירסיורא ריז ייז ןלעוו טָא-טָא סָאװ ,יירשעגיייוו ןוא רעצ ל?יפיוזא טציא ריז

 .ןיילא ךיז ףיוא ןוא ריא ףיוא תונמחר סיורנ א םורא ךימ טּפאכ סע
 ךַָאנ טפאשקנעב סיורג א ךיוא ךדימ טלאפאב טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 ,תחנ ליפיוזא טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא סָאװ ,םייהא ןעמוק ןקילַאמא םעד
 ,טלאק יוזא זיא םייהא ןעמוק רעקיטציא ןיימ ןוא ,טייקידבוט-םוי ןוא דיירפ
 עמוטש ,עזייב טיפ ,סעכ סנטאט ןטימ טשימענסיוא ,ךעלנייּפ ןוא דמערפ
 ענעגייא טימ ןוא ןצכערק עקידנסיירצראה ןוא ןצפיז סעמאמ רעד טימ ,ןקילב
 -ימענ טינ טרַא ןייק דיז זאק ריא זא -- ןעור טינ רַאנ זזָאל סָאװ ,שפנה ירוסי
 ,דניז ןיימ טימ ךיא ! ןיילא ךיא ןיב ןעמעלא םעד ןיא קידלוש ןוא . . . ןענ
 -ניזעג טסָאה וד -- ; ןכייצ-ןיק א טימ יוװ ,םינּפ ןיימ ןופ ּפָארא טיירש סָאװ
 ..! עמאמ-עטאט ןָא ! טָאג ןַא טשלעפענ ! טנקיילעג ! טקיד

 לא 8 8 א *

 טנאוו-חרזמ ןיא ןטאט ןטימ ייטש ךיא .,לוש ןיא ,טכאנראפ חסּפ ברע
 ןבעל זא ,קיטנעק טינ ראנג זיא םינּפ ןטערומכראפ ןייז ףיוא .שרדמ-תיב ןיא
 ,םכילע-םולש ּפַא רימ ןבינ ,םיטאבעלאב ,םינכש . . . טסאנ א טייטש םיא
 סעּפע ןענייז ,ערעייז "סמכילע-םולש" עקיטנייה יד זא ,ךיז טכוד רימ רעבָא
 ראפ יו ,עטלאק ,ענעקורט עכלעזא ייז ןענייז סעּפע .לָאמא סָאװ טינ ריוא
 ,רבח ןיימ ףיוא סנטייוו רעד ןופ קוק א ּפאכ ךיא , , . רעמ טינ ןוא ןגעוו אצוי
 רעד וצ ןניוא יד ּפָארא עדייב ןזָאל רימ ןוא ,רימ ףיוא רע ןוא ,זרהא-םיהרבא
 .זיירא םינ,ּפ ןיא ערעדנא יד רענייא ןקוק וצ טמעשעג ריז ןטלָאװ רימ יו ,דרע

 טכאמענ טאה עטאט רעד .רדס םוצ טצעזעגנ דיז טָאה ןעמ .טנוװַא

 רַאג זעגנולקעג טָאה סָאװ ,לוק םענעקורט ,ןקידנעּפירכ אזא טימ סעּפע שודיק
 ריפ יד טנערפעג טָאה ,לרעדורב עטסנניי סָאד ,?קיזייא-קחצי .קידבוט-םוי טינ

 ,ןטנאקאב ןייז טימ טינרַאנ הדנה יד ןגָאז ןעמונעג טָאה עטאט רעד .תוישק
 יוזא טנייה רע טנַאז סעּפע .טאהעג ביל יוזא בָאה ךיא סָאװ ,ןונינ ןקידנעטש
 םעד ןרטּפּפַא רעכיג סָאװ טלָאװעג טלָאװ רע יו ,שינעּפאכ ןיא ,שינעלייא ןיא
 . . . חביסמ ןייא ןיא רימ טימ ןציז וצ ןעוועג רעווש םיא זיא סע תועמשמ .רדס

 ושילעה א ןיא טמאלפעג טָאה םינּפ סָאד .רימ ןיא טרעטיצעגנ טָאה ץראה סָאד

 טָאה טרָא סָאד .זקַאלג ערעווש טימ יוװ ןעננולקעג רימ טָאה זרעיוא יד ןיא .רעייפ

 רעד ןיא ןבַארנאב ןגיוא עניימ טוּורּפעג בָאה ךיא .רימ רעטנוא טנערבעג
 רעביא .עמאמ יד ןסעזעג זיא רימ ןנעקטנא טקנוּפ .טנעקענ טינ ןוא הדנה
 א סעּפע .ןרערט דעלעקשטיר זענורעג ןבָאה ןקאב ענעלאפעגננייא ,עניד עריא
 א ברע יװ -- ןטפול רעד ןיא ןעננאהענ זיא גנומיטש עקיד:קירד ,ערעווש
 . .. . םערוטש

 ףיוא טּפאכענּפא ןוא טשטנעבענּפָא ,ןסענענּפָא טָאה זעמ יוװ ךינ יוזא
 ןייז ןומ ףיוא בייה א ןבענענ ךיז עטאט רעד טָאה ,הדנה טשער יד ךינ רעד
 ינאנאפ םיא ,ןאדָאמעשט ןיימ וצ ןפַאלעגוצ טירט עכינ טימ זיא ןוא ,טעב-בסיה
 -ענוצ זיא ןוא ,דעלכיב עניימ עלא טרָאד ןופ טּפאכעגסיורא ןוא טלארּפעגרעד
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 -יימ טימ טצירּפשענ ןזבָאה סָאװ ,ןגיוא עקידנענערב עכלעזא טימ רימ וצ ןפָאל
 מינ לָאמעיק םיא ייב סניוזא 'דָאנ בָאה ךדיא סָאװ ,ןרָאצ טימ ,סעכ טימ ,רע
 : לוק ןייז טימ טינ יוװ ,ןעיירש זביוהעגנַא טָאה רע .,ןעזעג

 ... ! ? הבישי רעד ןיא טנרעלעג ,רענייא ץענייש ,וטסָאה סָאד טָא ---
 -ןרב ןייד יו סרוקיּפא ןא סנטייצאב זיוש טסקאוו וד . . . ! ? רָאנ ןלוסּפ-ףירט

 !! ! סיורא ! בוטש ןיימ ןופ סיורא ? טסנייווש וד ? אה ? בייל-הירא רעד

 ,ןיירא םיִנּפ ןיא רימ דיילג ךעלכיב יד ןרעדיילש ןביוהעגנָא טָאה רע
 טלאווענ ךימ ןוא רימ ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןטסיופ עטלייבעג טימ ןוא
 -ייוו זביוהעננא זבַאה רעדניק יד ,?מוט א ןרָאװעג זיא בוטש ןיא .ןייז סרוד
 -ענניירא דיז טָאה עלעמאמ עקניכאווש ,עקניניילק יד .לוק ןפיוא ןעיירש ,ןענ
 ןעמונעג ךיז טנעה עקידרעטיצ טימ ןוא ןטאט םעד ןוא רימ ןשיוװצ ןפרָאװ
 : םימחר זטעבעג ךיז ןוא םיא םורא ןרעמאלק

 ףיֹוא ןוא רימ ףיוא תונמחר בָאה ! ריד טימ זיא טָאג ,עקלארשי ---
 -ערַאהעג ליפיוזא בָאה'כ ;בוט-םוי םעד טינ זדנוא רעטשראפ ! רעדניק יד
 . ...| םיא ףיוא טעוו

 רעטּפשמראפ א יוװ ,ּפָאק םענעזָאלענּפַארא ןא טימ ןענאטשעג ןיב דיא
 בַאה ךיא .סרעמאה טימ יו טּפאלקעגנ רימ ןיא טָאה ץראה סָאד .טיוט םוצ
 ךיז טנאה א טימ בָאה ךיא .םוא ?אפ דיא ןוא טָא-טָא ,קניז ריא יו טליפעג
 ,ופיולטנא -- גנאלראפ ןייא טאהעג בָאה ךיא .שיט גערב םייב ןטלאהעגנַא
 . . . ןפיולטנא

 ןניוא ענעקַארשעצ טימ טקוקעג ,טנעה יד טימ ןכַארבענ טָאה עמאמ יד
 זיא ןטלאהעג ןוא טכיל םענעשַאלראפ ןטימ רעטכייל ןטרעקעגרעביא ןפיוא
 : ןּפיל עקידרעטיצ טימ ןעלמרומ ןייא

 . ןייז רָאנ סָאד לָאז ןטוג םוצ ,םלוע לש ונובר ---

 זוא עבלאה ,עצנאנ ענעסַאנראפ ןוא תוסוכ עטרעקעגנרעביא ןשיווצ ןוא
 ,ורשכ םנופ רענעסַאנראפ א ,"?זַאל" סגרעברעייפ ןנעלעג זיא ,הצמ דעלקיטש
 -אמ רעד ןופ בלח םענעפירט ןופ רעטעּפאקראפ א ןוא ןייוו-םיקומצ ןקידחסּפ
 . ... טכיל-שטנעב םענעלאפעגּפָארא סעמ

 ןעוועג חצנמ טָאה עדנאמ יד

 יד .טנייוו עמאמ יד .דשוח ריז טוט בוטש ןיא .חסּפ דעומה לוח
 .ץכעקעג ?סיבא ייז ראפ ןכַאקּפָא לָאז סע רעוו ַאטינ זיא'ס .ןרעגנוה רעדניק
 ןענייוו וצ ןוא ןנַאלק ֹוצ ףיוא טינ רָאנ טרעה יז .עקנארק א טניל עמאמ יד
 ,עניימ עמאמ עמירַא .ןעשענ גנולצולּפ ריא זיא סָאװ ,ךָארב ןסיורג ריא ףיוא
 ןופ ,תוקחד ןוא טיונ ,ןדייל ןופ ןרָאי ליפיוזא ךָאנ זא ,טפַאהענ דעבענ טָאה יז
 שטאכ ןבעלרעד ןרָאי ערעטלע יד ףיוא יז טעוו ,םינב ?ודינ ןופ רעצ ןרעווש
 ריא ןיא ףוס םוצ .ןוז ןרעגניי ריא ,רימ ןופ תחנ ,עלסיבא ,דיירפ לקיטש א



 112 ררע רעדמערפ ףיוט

 טשינוצ -- תומולח עסיז עריא עלא ,ןרָאװענ ןענורעגסיוא גנונעפָאה עסיורג
 ןנעק זיא סָאװ הלווע יד .ןנַארטרעביא טינרָאג עמאמ יד ןָאק סָאד .,ןרָאװעג
 יז זא ,קידנעיירש-למיה יוזא ,סיורג קידארומ יוזא זיא ,ןרָאװעג ןָאטעגנ ריא
 ,ןפיול טעװ יז ! ןנייווש טינ עקאט טעוו יז ,ןיינ ,ןקינראב טינרָאג ךיז ןַאק
 תוכז ! ריא ראפ ןלעטשנייא ןזומ ריז ןלעוו דרע ןוא למיח זא ,ןעיירש טעוװ יז
 דניק טריפראפ ריא ןעוועטארסיורא ןפלעה ןוא ריא ראפ ןעימ דיז ןלעוו תובָא
 ןטסיזואנמיג עטשייונראפ ,עשיטאטש-סיורג ענעי ןופ -- "טנעה עשייונ" ןופ
 .-. . סיפ ענייז ראפ ץענ א טיירּפשראפ ןבָאה סָאװ ,סעקטסיזאנמינ ןוא

 ןוא רעצ ןופ .טעב םוצ עטדימשענוצ א עמאמ יד רעבָא טציא טניל
 ענייז עלא טימ םזיטאמור רעד טליּפשעצ רעדיוו ריא ןיא ךיז טַאה שפנ תמגע
 טאה .ןענייוו ,ןענייוו רָאנ ןַאק יז .,טרָא ןופ ןריר טינ דיז ןַאק יז .ןקאטייװ
 עריא ןזאלעגרעביא ,ןלאפ עכלעזא ןיא קידנעטש יו ,עשעּפ ,רעטסעווש יד
 -עגרעביא ,ןפיול וצ ןעמוקעג ןיילא זיא ןוא טָאראב סטָאג ףיוא רעדניק עניילק
 סעמאמ רעד ןופ ףליה רעד טימ .,טייקשיטאבעלאב רעד ןופ גנוריפ יד ןעמונ
 סעמאמ רעד ןליטשנייא ןעמונענ ,ןבלאז ןוא ןצכערימש ,תואופר עקידנעטש
 ,םזיטאמור ןקידנגַאנ ,זזייב

 ןליפא טקוק רע .רימ ףיוא רעזנורב א םורא ץלא רָאנ טיינ עטאט רעד
 . . . ןשטנעמ ערמערפ ייווצ --- טָא .ךיוא גייווש ךיא ןוא ,טייז ןיימ ןיא טינ
 : םיא ףיוא דלוש עצנאנ יד טפראוו עמאמ יד

 סָאד ןבאה םיא ןופ -- ,יז טיירש -- ! םינב ושרי ,תֹובָא השעמ ---
 ןיא קידנעייז ךָאנ . . ! ךעלכיב וצ הּפילק ערעטצניפ יד טנשריעג רעדניק יד
 טנייה ןוא . . . טבענ ענעצנאנ ךעלכיב יד רעביא ןציזּפָא רע טנעלפ ףרָאד
 .... ! ? רעסעב .ןעד זיא

 : טהנעט עטאט רעד

 ןלעוו ,דעלקינייא ןופ ןדייז א ,רעדניק ןופ ןטאט א ,רימ .געמ ךיא ---
 זענייז ,זיא רע יװ ,קענש אזא ראפ רעבָא ,ןכאמ עילאק טינ ןלוסּפ ףירט יד
 . . . תומה םס ייז

 ? םיא טימ תילכת רעד ןייז טראפ טעוװ סָאװ רעבָא ---

 ,ערעווש א ןַא םציא טייג ,רימ ראפ תילכת םעד טָא ןגעוו עקאט ןוא
 ןייא ןופ עמאמ יד ןוא עטאט רעד : םידדצ ייווצ יד ןשיווצ המחלמ ערעטינ
 .טייז רעטייווצ רעד ןופ ךיא ןוא רעדורב רעוועשראוו ןיימ --- טייז

 ֿבָאה ריא יו תויה : תילכת ןקיטראפ א רימ ראפ טָאה עטאט רעד
 ראט ,אמלעד ילימ ,שיסור ןענרעל ןעמונעג דיז ןוא ארמנ יד ןפראוװעגקעוװא
 ןייז ןוא טלעוו יד ןראנּפָא ,"נעט ןפע" קסירב ןייק קרוצ ןרָאפ טינ ןיוש ךיא
 ,ותטישל ! ןוָאלרעד טינ רעמ סע טעװ רע ! הלילח ,"תוירבה תעד בנונ" א
 פאק ןופ ןטייקשיראנ עלא זנַאלשסיורא ךיז דיא ףראד ,ךָאנ גננוניימ ןייז ךַאנ
 יירעדימש ,יירעדיינש ,יירעטסוש ןייז געמ סע .הכלמ א דיז ןענרעל ןיינ ןוא
 .תונמוא ןא יבא --
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 -גוא ןא יװ ,ןעגנורּפשענפיױא עמאמ יד ןיא ,דייר עכלעזא קידנרעהרעד
 : תולוק עטלפייווצראפ טימ ןעיירש ןביוהעגנַא ןוא ,ענעדנוצעגרעט

 רענענייא ןא זא ,ןרָאװענ טרעהעג סניוזא סָאד זיא ּוװ ,שטייטס --
 רעדניק ענענייא ענייז ןביירט םידיב לָאז ,רפס עדוי א ןיילא זיא סָאװ ,עטאט
 סאד ןלעו םיאנוש עריא ! ןיינ ! 4 סעקורעטסוש ןוא סעקורעדיינש יד וצ
 . . ! רעּפרעק ןטיוט ריא רעביא ןדייס ! !בעלרעד טינ

 ןופ סיורא טדער רעכלעוו ,דצ רעטייווצ רעד ,עשראוו ןיא רעדורב רעד

 : טיירש ,קוביד א יוװ ,רימ

 ןענרעל ףיז דיא ?לעוו ןטרָאד ! קסירב ןייק קירוצ ןרָאפ לעוװ ךיא ---
 ! עירעטלאהכוב ! עיפארנַאטַאפ ! עיפארנַאּפיט ; עיסעפָארּפ עלעדייא ןא

 ףיוא ןעירשעג בָאה ךיא .טאהעג טינ ארומ ןייק רעמ ןיוש בָאה ךיא

 סנטאט םעד .זרילראפ וצ סָאװ טאהעג טינ יוװ ייס ןיוש בָאה ךיא .תולוק עלא

 טציירעצ ןיוש דימ םָאה ,זנורב רעטנשקעראפ ןייז ,שטעּפ סנטאט םעד ,סעכ

 .םילכ יד ןופ טכארבעגסיורא ןצנאגניא ןיוש ךימ ןוא

 -עננא ןעוועג ךָאנ טלָאװ המחלמ עקיזָאד יד טָא גנאל יװ סייוו רעוו
 םַאו ,תושמשה ןיב רעקיטכאנראפ ,רעקידתבש רענעי טָא טינ ןעוו ,ןעגנאג
 -תבש ןקיזָאד םעד טָא .גנאג-סנבעל ןקידרעטייוו זיימ טרעדנעעג ןצנאגניא טָאה
 ףיט ריס ריז טָאה רע .ןסענראפ טינ לָאמנייק ךיא ?עוװ תושמשה ןיב ןקיד
 : ןורכיז ןיימ ןיא טצירסעגנייא

 -קעווא זיא עטאט רעד .,לקנוט-בלאה ןעוועג ןיוש זיא עלעביטש ןיא
 ךיא .בוטש ןיא ןבילבענ ןיב דיא .בירעמ ןענוואד שרדמ-תיב ןיא ןעננאגעג
 -לקנוט רעד ףיוא טּפאלקענ רענניפ יד טימ ןוא רעטנצעפ םייב ןסעזעג ןיב
 גנולצולּפ .תונויער יילרעלא טשימענ ריז ןבָאה ּפָאק ןיא רימ ייב .ביוש רעיולב
 -ענוצ ריז ,סיפ עקנארק עריא ףיוא רימ וצ טּפעלשענוצ ריז עמאמ יד טָאה
 ןרטביא ןטעלג דימ זביוהעגנַא טנעה עכעלרעטומ עריא טימ ןוא רימ וצ טעילוט
 : לוק ןקידנענייוו א טימ רימ וצ ןדייר ןעמונענ ןוא ,ּפָאק םעד רעביא ןוא םינּפ

 ראפ ןבעגעגקעווא ךיא בָאה ןבעל ץנאנ ןיימ ,סניימ דניק ,לקילאפ ---
 ענייפ .טעוװעריצעג ,טעטאלעג ,טיינעג ,טעװערַאהעג טכאנ ןוא גָאט  ,ךייא
 ןייג טינ טלָאז ריא יבא ,טרעטצניפעגסיוא ןניוא עניימ ,טיירדעגסיוא ט:עה

 ץנאנ א ;ןפַאלשרעד טינ ,ןסערעד טינ דיא בָאה ןיילא .,סעװרָאב ןוא טעקאנ
 בָאה דיא .ןרעננוה טינ טלָאז ריא יבא ,יהּפיהש טימ ןעֶמוקּפֶא ןבעל
 :תחנ עלעסיבא טימ ןלַאצּפָא רעטעּפש רימ ןלעוװ רעדניק עניימ זא ,טפַאהעג
 זיוש זיא .ןעמעראוונַא דיז דיא לע ,השודקה הרות רעייא ןופ ןייש רעד ייב

 יירד סמערַא עניימ ןופ ןסירעגסיורא ןוא רָאי-ץראווש רעד ןעמוקענ לָאמנייא
 .טלעוו רערָאג רעד רעביא טײרּפשעצ ייז ןוא רעדניק עסיורג

 .המחכ לקיטש עקיצנייא ןיימ ןבילבעג ,דניק ןיימ ,וטסיב טציא ---
 זבענעג רימ טָאה סָאד .ןעגנונעפַאה עניימ עלא ןעננאהעגנָא דיא בָאה ריד ףיוא

 וטסַאה ףוס םוצ .סיפ עקנארק ,עכאווש עניימ ףיוא ןייג וצ חוכ ,זבעל םוצ חוכ
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 ,שינרעטאמ ןוא ימ ןיימ ןופ ןרָאי עלא ראפ ןוא ,ןעמאמ ןייד ןָא ןסעגראפ ריוא
 נאז ,ונ ? םירוסי ןוא רעצ טימ ,השוב ןוא הּפרח טימ ּפֶא טציא רימ וטסלָאצ
 -ראפ סע ךיא בָאה ? יוזא ןייש סע זיא ? יוזא טוג סע זיא ,דניק ןיימ ,ןיילא

 ? ריד ייב טניד

 תבש רעד .,רעלעקנוט ןוא רעלעקנוט ןרעוו ןעמונעג טָאה ?ביטש ןיא
 טסוקעגניירא ןיוש ןבָאה לרעטצנעפ ןלַאמש ןכרוד .ןשָאלעגסיױא ךיז טָאה
 ןצנאגניא רימ ןבאה דייר סעמאמ ןייפ .ךעלדנרעטש עקידנעלקניפ ,עטייוו
 -ביל סיורג ןופ רימ ןיא טייגעצ ץראה ןיימ זא ,טליפענ בָאה ךיא ,ןעמונעצ
 סָאװ ץלא ןגלאפ וצ ןעוועג טיירג טציא ןיב ךיא .ריא וצ תונמחר ןוא טפאש
 -יורטראפ ,רעליטש רַאנ ןרָאװעג טציא זיא לוק ריא ,ןַאט ןסייה רימ טעוװ יז
 : טרערעג רעטייוו טָאה יז ,רעקידנטעב ןוא רעכעל

 וצ קירוצ ,דניק ןיימ ,םוא ךיז רעק . . . דניק ןיימ ,ךיז קנעדאב --

 זיימ ,וצ רימ גאז . . . םעּפש וצ טינ רָאנ יזיא'ס . . . הרות ןייז וצ ןוא טָאנ
 זעמאמ ןייד ןוא םירוסי ןייק ןָאטנָא טינ רעמ ןיוש רימ טסעוו וד זא ,דניק
 -ראפ טינ טעבעג ןיימ טסעוװו וד ביוא ,דניק !ןיימ ,קנעדעג . , . ןעמעשראפ טינ
 וטסעוו קידלוש רעבא ,"טייצ א םוא טייצ א" ןבַאה ךָאנ ךיא לעװ ,ןעמענ
 . . . דלוש יד ןגָארט וטסעװ קיבייא . . .ןייז

 ךיז טאה םינּפ ןייפ .ןדייר ןזָאלענ טיִנ רעמ זעמאמ רעד בָאה ריא
 ,סאגעגנפיונוצ ריז ןבָאה ןרערט עניימ ןוא עריא ןוא ,ןריא וצ טעילוטענוצ
 -עצ ,עסייה ערעזדנוא רעביא טלרינשעגנ ךיז ןוא ,לאווק ןייא ןופ ןסָאלפענ יו
 . . . {ןסאב ענעדנוצ

 . ,, טגיועג טָאה עמאמ יד

 הבישי רעלדָאבָאלס ןיא

 ,עקדָאבָאלס ,1912 ,גנילירפ

 יטשרע ןייז ןיא זבירשעג רימ טָאה סָאװ ,סורוקיּפא רעד ,רעדורב ןיימ
 יד ןוא ןדיי עלַאנ ןופ טינ טייטשאב טלעוו עצנאנ יד זא ,עשראוו ןופ ווירב

 טכאמעג טאה ,ארמג רעד ןיא זיולב טינ טניל טלעוו רעד ןופ המכח עצנאג

 בוא ! טלעו עצנאג א זיא ןיילא הבישי רעקדַאבַאלס יד .תועט ןסיורג א

 טָאה יוזא .טלעוו רעד ןופ רעטנעצ רעד יז זיא ,טלעוו עצנאג יד טינ וליפא

 תוניּפ עבראמ םירוחב-הבישי רעטרעדנוה .ןניוא עניימ ןיא טקוקעגסיוא סע

 זייק ןריפ ןגעטש עלא ןוא ןנעוו עלא ,רעהא ןעמַארטש ןייא ןיא ןטלאה םלועה

 ייז ּוװ ,תונידמ עלא ןופ םיבושי עשידיי עלא ןוא תוליהק ,עלא .עקדָאבַאלס

 רעהא ןקיש ,םורד ןיא יצ ןופצ ןיא ,ברעמ ןיא יצ חרזמ ןיא ,ןניל טינ ןלָאז

 ,ארּוס עקיטנייה יד זיא סאד --- עקדַאבַאלס .הרות ַאד ןענרעל וצ ןיז ערעייז

 .לבב ןקילאמא םעד ןיא תובישי עפיורג יד --- אתידבמנּפ יד ןוא אעדרהנ יד

 זטארטראפ ַאד ךיוא זיא ,עווססַאמ טָאטש עשיסור עקילייה יד וליפא
 -אב רעד ןופ ,ןוז רעקסרענַאילימ רעד ןיא סָאד .רוחב-הבישי א ןריא טימ
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 -וטס ,םענייש א ןיא רעהא רע זיא ןעמוקענּפָארא .החּפשמ ץיסרעּפ רעטמיר
 סע יו ,?טיה ןפיוא עדראקַאק א טימ ,ּפענק ענעדלַאנ טימ ,רידנומ ןשיטנער
 -רעבירא טָאה רע דיג יוװ ךָאנ . . . ןוז א סרענַאילימ רעווקסָאמ א ראפ טסאפ
 ןמראװעגּפַארא רלאב רע טָאה ,חבישי רעקרָאבַאלס ןופ ?עווש יד ןטָארטעג
 -קעווא ריילנ ךיז ןוא ,רעדיילק עטושּפ ןיא ןָאטעגנָא ריז ןוא "יונ" םעד ריז זופ
 .םירוחב-הבישי עלא טימ םענייניא ןענרעל טצעזענ

 -טסע ןוא דנאלשטייד ןופ יו ,דנאלסיוא ןופ ,"ץראל ץוח" ןופ וליפא
 רענייש ,רעקנאלש א םורא ךיוא ָאד ךיז טיירד טָא .רעהא ךיוא ייז ןעמוק דייר
 רעהא טזַאלענּפַארא ךיז טָאה סאו ,רענייניצ א יוװ ,ןניוא עצראווש טימ רוחב
 זאק רע .אראכוב ןופ ץענרע יצ ,נרעב רעזאקוואק עכיוה ,עטייוו יד ןופ שזא
 ףיוא ארמנ יד רע טשטייטראפ זיא ,ןדיירסיורא טינ טרָאוװ שידיי ןייק וליפא
 רעתמא ןא זיא עקדַאבַאלס ,ָאי .שיערבעה ןשידרפס ןייז ףיוא רעדָא ,שיסור

 זיוש ,עשראוו זופ רוחב הבישי א ,רעוועשראוו דוד זיא טכערעג .,תוילג-ץוביק
 : טנַאז סָאװ ,עקדָאבַאלס ןיא בשות א

 . ... רעהא ןעמוק עלא ךָאנ ןלעוו ייז ---

 זיא ,"לארשי תסנכ" ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,הבישי-רסומ עסיורג יד
 ןענייז םירוחב הבישי עקיזָאד יד רעבָא .םירוחב רעטרעדנוה טימ טקאּפעג
 זיא ענעי ףיוא ,קסירב ןיא סָאװ םירוחב-הבישי ערעייז וצ ךעלנע טינ ןיוש טייוו
 -ייז ףיוא ,דוליה רעייז ףיוא ,םינּפ ןפיוא רוחב-הבישי רעד ןסָאנעגסיױא ןגנעלעג
 רעקדַאבַאלס יד רעבָא .תועונת ןוא סעיאוואה ערעייז ףיוא ,ןעננונעוואב ערע
 עלא .ןטנענילעטניא עמורפ עשיטָאטש סיורג עתמא יו סיוא ןקוק םירוחב
 ףיוא .קיטכיצ ןוא ןייש ,ןייר םישובלמ יד ,טעדיילקעג ץרוק ןָאטעגנָא ייז ןענייז
 ,טיה ענעיורטש --- םישדח עקידרעמוז עסייה יד ןיא ,ןשוילעּפאק -- ּפעק יד
 .טנעה יד ןיא ךעלקעטש ָאד ייז ןגָארט עלא טעמכ .עדָאמ רעד טיול ץלא
 הבישי א ּפַארא טמוק . . . ןקז תמיתח א ןופ ןמיס ןייק ןליפא רעמינּפ יד ףיוא
 ןוא ּפַארא ךיילנ יז רע טפראוו ,עטַאּפאק רעגנאל א טימ ןלױּפ ןופ ץענרע רוחב
 .. . סאווטיל ןתמא ןא ןיא טלדנאווראפ דלאב טרעוו

 קר ןעמ טעז ,עקדַאבַאלס ןיא טייטש ןעמ גוו ןוא טיינ ןעמ ּוװ זיא
 ,ןפיטש םעד רדסכ ןעמ טרעה ,טייטש ןעמ ּווװ ןוא טיינ זעמ ּווװ .םירוחב-הבישי
 יד יװ ,ליפענ סָאד עקאט ןעמ טנירק ָאד .ןונינ-ארמג ןקידנעקנעב .ןקיטעמוא
 -נא ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,םירוחב-הבישי ןופ סיוכרוד טייטשאב טלעוו עצנאג
 ןיולב יוװ ,ריז ראפ תילכת רעדנא ןייק טינ ןכוז ,ןבעל ןיא סערעטניא רעד
 .ןענרעל ןוא ןענרעל

 לא הא 6 הא 4 א

 -ץראה סיורג טימ דיא בַאה ,עקדָאבַאלס ןיא ןעמוקנָא ןיימ ייב דיילגנ
 -עטנ 'ר ,ָאד םיא טפור ןעמ יוװ ,"ןטלא" םוצ ןגָאלשרעד דיז םיוק ,שינעּפאלק
 ,"הרועת בתכמ" ןיימ ןזיוועג םיא בָאה ךיא .הבישי רעד ןופ להנמ םעד ,שריה
 -רוב !בואר 'ר ,בר רעצענעמאק רעזדנוא ןופ ווירב עיצאדנעמַאקער יד ,ה"ד
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 רימ לָאז ןעמ ןוא הבישי ןיא ןעמענניירא ךימ לָאז ןעמ טעב רע גװ ,ןייטש

 עודיכ ?ייוו ,הוולשב ןענרעל ןוא ןציז ןענַאק לָאז ךיא ידכ ,"הכימת" ןבעג
 רעטוג א ייב זא ,תודע רימ ףיוא טגנָאז רע ןזוא . . .''הרות ואצת םיינע ינבמ"'
 . . .'םכח דימלת א ןסקאווסיוא ה"יא ידיא ?עוװ יהחנשה

 ,ןואנ ןטמיראב םעד ,הבישי שאר םוצ ןעננאנעגנקעווא ךיא זיב םיא ןופ
 א רימ טימ טּפאכעג טָאה רע .בר רעקדָאבָאלפ םעד ,ןײטשּפע יכדרמ-השמ 'ר
 ךימ טעוװ ןעמ זא ,ןעוועג חיטבמ רימ טָאה רע .,ןענרעל ןיא סעומש ןצרוק

 -אב ךיוא ךימ ןעמ טעוװ טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב .ןלאפ ןזַאל טינ ָאד
 ,םיא טימ ןענרעל ןראפ ןלָאצ רימ טעוװ סָאװ ,דימלת ןכייר ,ןגנוי א טימ ןנרָאז
 לעוו ,הבישי רעד ןופ הכימת רעכעלשרוח ,רעטמיטשאב רעד טימ ןעמאזוצ ןוא

 ןיוש ריא ?עוװ םורא יוזא .שינעמוקסיוא ןיימ ןבָאה זיא סע יו ןיוש ךיא
 טימ ןוא . . . טעשזרוב ןשירוחכב-הבישי ןצנאנ ןיימ טלעטשעגפיונוצ ןבָאה
 ןוא -- ןענרעל טצעזעגנ ריז ךיא בָאה ץראה גנירג א טימ ןוא טימענ ןקִיגר א
 .סשח סיורג טימ עקאט

 עקדָאבָאלס ףיוא טרעױול ענווָאק

 -אב ץנאג עריא טימ ,הטיש ענענייא ריא טָאה הבישי רעקדָאבָאלס יד
 רעדעי ןופ ןזומ סָאװ ,תוריזנ ןוא תונקת ,תורמוח עטלעטשענטסעפ ,ערעדנוז
 -ימע הלילח דיז טניפעג סע ביוא ,דוי לש וצוק א זיב ןרעוו טיהענּפָא םענייא
 -ענסיוא ךיילנ רע טרעוו -- ?הקב אבי אל זיא ,רדנ ץרוּפ א זיא סָאװ ,רעצ
 טא .ןיּפנא ריעזב הכולמ א ,ךדס א טיול טלעטשעגנייא ָאד זיא ץלא ,ןסָאלש
 ,"תוצרא עברא דעו" רעד טעבראעג ןלוּפ ןיא ןדיי ייב לָאמא טָאה סע יו
 : ַאד ךיוא זיא יוזא .םידעו ערענעלק ךיז רעטנוא טאהענ טָאה סָאװ

 יד ראפ ןזיירּפ יד טמיטשאב סָאװ ,"תורידה דעו" רעד טמוק תישאר

 םעד "ןפיורשפיורא" טינ הלילח לָאז ןעמ זא ,ןרעמיצ יד ראפ ,"סעיצנאטס"

 עסיוועג ךיוא טעטכילש רע ."ץוש-ןרָאטאקַאל" ןימ אזא זיא סָאד .,חקמ
 -ראווק ערעייז זוא סעטסַָאבעלאב יד ןשיווצ סיוא לָאמא ןכערב סָאװ ,םיכוסכיס

 ,ךיז טזָאל סע רַאנ לפיוו ףיוא ,דיוא דיז טימאב "תורידח דעו" רעד .ןטנאריט

 יד ידכ ,םיבשות עטלא יד טימ םענייניא סעקינתושדח-םינּפ יד ןצעזאב וצ

 יד ,ענעמוקעגיינ יד ףיוא ניוא ןא ןטלאה ןענַאק ןלָאז "סעקינרסומ" ערעטלע

 -ררד םנופ ןניינּפַא טינ הלילח ןלָאז ייז זא ,עקשטעננוי יד ,"םינהוכ יחרּפ"

 . .. ססעל ףיוא טינ ןוא סטכער ףיוא טינ ,רשיה

 א ,טעטימאק-סננוציטשרעטנוא םענענייא ןא ךיוא טנַאמראפ הבישי יד

 וצ ..עמערַא רַאנ יד ליטש רעד ןיא סיורא טפלעה סָאװ ,"רתסב ןתמ" ןימ

 טינ סאו ,עסאק םידפח תולימנ א ,קנאב ענענייא ןא ךיוא יז טנַאמראפ םעד
 עכלעזא ערעדנא ןוא םירפס ,דעלרענייז יו ,תונכשמ ףיוא תואוולה סיורא
 . . . ידיינד יסכנ עשירוחב-הבישי

 הכישי יד טנַאמראפ סעיצוטיטסניא עטעוועדנופעגננייא עלא יד ץוח א
 ןיפ אזא ,לידבהל ,זיא סָאד .עלא רעביא רעכעה טייטש סָאװ ,ענייא ךָאנ
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 -סיוא עטנייוצראפ ,עליטש א םירוחב יד ןשיווצ ןזַא טריפ סָאװ ,"עקנארכַא"
 . ... חינשמ ןראפ ,להנמ ןראפ טעבראדריּפש

 וצ ןעוועג קיטיונ טינ עקאט טלָאװ ןיילא עקדָאבָאלס טָאטש רעד ראפ

 טייז רענעי ףיוא טניל טַָאטש יד םורָאװ ,עיצאזינאגרַא-םילנרמ ןימ אזא ןבָאה
 עריא .עמערַא ןא רעייז זיא ןוא ענווַאק רעסיורג רעד רעביא:נעק ,עיליוו דייט
 -ערָאה עקידמשוגמ ,עטסַארּפ בור יּפ לע ןענייז רעניווװנייא טנזיוט עכעלטע
 םייב ,רייט םייב טעברא רערעווש ןופ ןבעל םערָא ןא ןריפ סָאװ ,סעקינשאּפ
 ןטילּפ ןביירט רעדא ,הרוחס טימ סעשזראב "ןעוועזורגסיוא" ןוא "ןעוועזורג"
 לייט ןסיורג א ."סעקינטרַאזנאק" ייז ןעמ טפור ראפרעד עקאט .םיקחרמל
 זענרעל סָאװ ,םירוחב-הבישי טנזיוט רעביא יד ןופ ייז ןעיצ הנויח רעייז ןופ
 -נאלאס ?ארשי 'ר ןופ ןעמַאנ ןפיוא ,"לארשי תסנכ" : תובישי יירד יד ןיא ַאד
 -אב םנופ ןעמַאנ ןפיוא ,"קחצי תיב תסנכ" ;עטסערגנ יד זיא סָאװ ,?"ז רעט
 רעדַא ,"םייחה רוא" ערענעלק יד ןוא ,ל"ז ז!נחלא-קחצי 'ר ,בר רענוװַאק ןטמיר
 ,עניילס לייטנטסרעמ ןענייז רעזייה יד ,"הבישי סלשריה 'ר" יז טפור זןעמ סָאװ
 .עקיטַאלב ,עקיביוטש ךעלסעג יד ןוא ןסאג יד .עקיקָאטש-ןייא ,ענרעצליה
 עכלעזא ןעילבעצ ךיז ןלָאז ָאד זא ?נוסמ עקאט םוסמ רעטניײלענּפָא אזא זיא
 -יוזא ַאד זיא סע ּוװ ,טרָא אזא ןיא זיא . . . תובישי עטמיראב טלעוו ,עסיורג
 טינ ערה רצי רעד טָאה ,םענייניא תולד ןוא םימלשו םיארי טימ ,הרות ליפ
 . . . לגרה תסירד ןייק ןבָאה טפראדעג

 ,ךייט ןטיירב םנופ טייז רענעי ףיוא טקנוּפ ,ןטש החשעמ יוװ רעבָא זיא
 ,עַיייר א ,הימיפי עתמא ןא ,טָאטש א זיא סָאװ ,ענוװַאק טָאטש עסיורג יד טגיל
 זַאק סאוו ,הזה םלוע ינונעת ?כ טימ ןעמַָארק עטקאּפעגנָא טימ ,עקיטכיצ יא
 רענעי ףיוא ןניל סָאװ ,טעטש עשינכש ענעי ראפ זעמעשראפ טינ וליפא ךיז
 זיוש זיא ,ענווַאק ןיא ,טרָאד .דנאלשטייד ןיא --- ץענערגנ ,רעטייוו טינ ,טייז
 טימ ןוא ןענח ענייז עלא טימ ,ןבעל שיטָאטש-סיורג א ,זבעל רעדנא ןא רָאג
 ,סנגינעגראפ עכעלטלעוו עלא

 -יירש ,םיליכשמ לַאצ עשביה א ריוא ןיוש ריז ןעניפעג ,ענווָאק ןיא ,ָאד
 זועמאנ ןפיוא קעטאילביב עכייר ,ענייש א ַאד ןבָאה ייז .םיררושמ ןוא רעב

 ,"ןויצ תבהא" זופ רבחמ רעד ,וּפאמ םהרבא -- ריע ןב ןטבילאב א ןרעייז ןופ
 גוו ,נראב רעטַאסקעלא ןכיוה ןפיוא ,ָאד עקאט {זוא ,א"א "ןורמוש תמשא"

 טסייייראפ ןוא .ןאמעינ ךייט רעד שיטעטסעיאמ יוזא טסילפ סנסופוצ ןייז ייב
 ןַאעלַאּפאנ רעסיורנ רעד נוו עלעביטש סָאד רָאנ טייטש ,עיליוו רעד טימ ריז
 עשידלעה ענייז טריפעג טָאה רע תעשב ריטראווק-טּפיוה ןייז טאהעג טָאה
 -עג וּפאמ םעדכַאנ טָאה עלעביטש ןבלעז םניא ןוא ,דנאלסור ףיוא תולייח
 גרעב רעטַאסקעלא ,עכיוה יד ."ןויצ תבהא" סרעדנוזאב ,קרעוו ענייז זבירש
 דייט רעד וו ,ַאד ןוא ,םירפא ןוא הדוהי ירה יד ןיא טלדנאווראפ רע טָאה
 סָאװ ,ןדרי םעד ןעזעג רע טָאה ,ןאמעינ ךייט ןטימ ףיונוצ ךיז טסיג עיליוו
 םוצ געוו ןייז רעטייו ךיז טיינ ןוא תרנכ םי םעד ךרוד ךרוד ךיז טדיינש
 .םי ןטיוט

 ,"ינחור זכרמ" רעד ןיא ,ןעמ טגַאז ,קעטַאילביב רעקיזַאד רעד ןיא
 .ןטנענילעטניא םתס ןוא רעביירש ,םיליכשמ עשיטָאטש יד ןופ רעטנעצ רעד
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 -עג רעבענ ןטרַאד ,ןרָאװעגנ טריפראפ ןיהא זיא רוחב-הבישי ןייא טינ ןיוש
 טלייצרעד ןעמ . . . רעטסוזינעג א ןעמוקעגסיורא זיא ןוא ןרָאװעג טלכיורטש
 -ראפעגּפא ןטרַאד זיא ,"הבישי סלשריה 'ר" ןופ ,ןוז סחיגשמ םעד זא ,וליפא
 טָאה . . . רעביירש רעשידיי א ןרָאװעג --- ,הער תוברתל סיורא ,ןרָאװעג טקיט
 םעד טגאזענּפַא ,ןסירעג העירק ,קינרסומ רעגנערטש רעד ,עטאט רעמורפ ןייז
 .. . העבש טצעזענ ריז ןוא "תמא ןייד דורב"

 טאה קעטַאילביב רענווַאק רעד םורא "איפונכ" רעקיזָאד רעד ראפ טָא
 ,"לארשי תסנכ" הבישי רעד ןופ ?הנמ רעד ,לקניפ שריה-עטנ 'ר ,"רעטלא" רעד
 ןוא דאוו רעד ףיוא טכאנ ןוא גָאט ןענאטשעג זיא רע .תומ תמיא טרעטיצענ
 טינ ךייט טייז רענעי ןופ הלילח ןלָאז "טייל-הרבח" ענעי זא ,ןבעגעג גנוטכא
 זאצ" ענייז ראפ ץענ ןייק ןפראווראפ טינ ןוא טנעה עגנאל ערעייז ןקערטשסיוא
 ,םימלשו םיארי זופ זיירק ןננע ןא טימ טלגנירעגמורא ריז רע טָאה . . ."םישדק
 -ניירא דיז וליפא ,השודקה יהרות רעד ראפ ,םיא ראפ ןעוועג טיירג ןענייז סָאװ
 םיא ןבָאה " 'ה רבד לע םידרח" עקיזָאד יד טָא .ןוויוא-ךלאק א ןיא ןפראוונצ
 ייו ןוא דניוו ןוא . . . גראווגנוי להק ןצנאג ןפיוא ניוא ןא ןטלאה ןפלָאהעג
 יד ןטטרטרעביא טּפאכעג טָאה ןעמ סָאװ ,רוחב-הבישי םעד וצ ןעוועג ןיוש זיא
 'ר ,"רעטלא" רעד .קעטַאילביב "רעקידניז" רעקיזָאד רעד טָא ןופ לעווש
 יעזעג טָאה רע ןעוו ןוא .ןיירא טנעה ענייז ןיא ןעמונעג םיא טָאה ,שריה-עטנ
 ןצנאגניא ןיוש !םיא רע טָאה ,ןייז בטומל ריזחמ טינ ןיוש םיא ןָאק רע זא
 . .. . לובנ רעקרָאבַאלס ןופ ןעוועג חלשמ

 .ןבעגענּפָא ריז ליפ ןבָאה ,החגשה רעננערטש רעד ץָארט ,ןנעווטסעדנופ
 ערעלוקעס ,עכעלטלעוו טימ ,םינוציח םירפס טימ דיוא ,טייהרעליטש ,העניצב

 -נוטייצ) ןטעזאג עשיריי עטיירּפשראפ יד בילוצ ןעוועג זיא סָאד .ןשינעטנעק
 ייז קידנענעייל .טַאבראפ רעגנערטש אזא ןעוועג טינ זיא'ס עכלעוו ףיוא ,(ןענ
 ילהוא" יד זופ תומא דלד יד רעסיוא זא ,טסוװרעד רוחב-הבישי רעד ךיז טָאה
 ריוא זיא ןעמ ןוא ,טלעוו עטיירב ,עסיורג א ןאראפ ךָאנ דיוא זיא "רבעו םש

 . . . ריא ןופ לייט א

 םשוד- ןסיורג א רַאג טכאמעג טָאה ,"ןקינירטּפָא" אזא טימ לאפ ןייא
 .טַאטש ץנאג ןיא ךיוא רָאנ ,טייל-הבישי הנחמ רעסיורג רעד ןשיוװצ רָאנ טינ

 רעניימ ןעוועג דָארג זיא סָאװ ,רעצענעמאק עקטָאמ ןעמָאנ ןטימ ,לרוחב גנוי א
 רעד ןיא ןרָאװעג טּפאכעגנ זיא ,וצרעד בורק לקיטש א ךָאנ ןוא ,ריעדזב א

 .ּפַאק רענעפַא ןא שממ ,יגולע ןא יו ןעוועג טנאקאב רע זיא רעירפ : השעמ
 ,טנאזעג תואיבנ םיא ףיוא טָאה ןעמ .ןעננולקענ םיא טימ טָאה הבישי יד

 -שאר םייב גנילביל רעד זעווענ עקאט זיא רע .,לארשיכב לודנ א טסקאוו רע זא
 .להנמ םייב ןוא הבישי

 -סיוא גנולצולּפ ,רעצענעמאק עקטָאמ ,לרוחב גנוי עקיזָאד סָאד טָאה טָא

 רענעטאבראפ רעד וצ טריפעג טָאה סָאװ נעוװו םענעגרַאבראפ םעד ןענופעג

 ."ןטלא" םוצ ןעגנאגרעד זיא דאז יד יוװ גנאל ןעמונעג טינ טָאה סע .קעטַאילביב
 המשנ ןייז סנטייצאב ןעוועטארוצסיורא תוחוכ עלא טימ טימאב ריז טָאה רע

 ,ןכייוו טימ רעירפא טוװרּפעג טָאה רע .?"ר ארחא ארטס רעקיזָאד רעד ןופ
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 טאה סע .סעקנושארטס טימ ןוא ןעגנונרָאװ טימ םעדכַאנ ,רסומ ןקיצראה
 ,סרוקיּפא זא ןרָאװעג זיא ןיילא רע סָאװ יד אל ,ןפלָאהעג טינרָאג רעבָא טָאה
 זא ,טלאוועג טינ שרעדנא טָאה רע : קינסיעכהל רמומ א ןעוועג רָאנ רע זיא
 ווא "זיהא" ןייג ןוא תורמג יד ןפראווקעווא דיוא ןלָאז םירוחב-הבישי עלא
 -מורא רע זיא . . . הלכשה רעד -- "םימשה:-תב" רעד טימ ןטפעהאב דיוא ריז
 רעייז ןופ ,זןענרעל רעייז ןופ טקזוחענּפָא ,טעוועטנובעג ייז ,ייז ןשיווצ ןעגנאנעג
 .הנהנה רעצנאנ רעייז ןופ ןוא ןוגינ-ארמג רעייז טמירקעגכַאנ ,טייקיזָאלתילכת

 יילרעלא טריבורּפעגסיױא טאהעג ןיוש טָאה "רעטלא" רעד ןעוו ןוא
 ראַּפ ,נעט-תוחילס יד ןיא טקנוּפ ,רע טָאה ,ןפלַאהעג טינ טָאה סע ןוא ןעלטימ
 ,ץענעמאק ןייק ןרעטלע ענייז וצ עמארגעלעט א טקישעגקעוװוא ,הנשה-שאר
 : ןושלה הזב

 ."ןרַאפ וצ ריילג טמסוק .ןרָאװעג קנארק ךעלרעפעג זיא ןוז רעייא"

 ,עמארגעלעט יד טָא ןטלאהרעד זבַאה ןרעטלע ענייז זעוו ,םייה רעד ןיא
 -עג זיא ןעמ .לטעטש ןיא הללי א ןרָאוװעג זיא ,הרושב רערעטצניפ רעד טימ
 .שדוס ןורַא ןיא ןלאפעגניירא ,םירבק ןסירעגנייא ,טרָא ןקילייה ןפיוא ןפָאל

 ,עקדאבאלס ןייק ןפיול וצ ןעמוקעג זיא עמאמ עכעלקילנמוא יד ןעוו
 ןוז םוצ ןלאפעגניירא זיא יז .הנשה-שאר גָאט רעטשרע רעד ןעוועג ןיוש זיא
 זעניפענ וצ םיא טָאטשנָא רַאנ .קידעבעל טינ ,טיוט טינ עיצנאטס רעד ףיוא
 טציז רע יו זפארטענ רָאג ןריא טישכת םעד יז טָאה ,טעב ןיא ,ןכוסמ הלוח א
 טנעייל ןוא סאריּפאּפ יא טרעכיור ,?טיה א ןָא ,שיט םייב דעלטימעג ץנאג ריז
 . . .וסּפ ףירט א --- דוב זשיסור א

 וצ ןעמוקענ זיא ,עמאמ ענעכַארבעצ ,ענעקַארשעגרעביא קראטש יד
 : תונעט טימ "ןטלא" םוצ ןפיול

 זעמענ וצ ןצראה ןיא טָאנ טאהעג טינ סָאד ריא טָאה יװ ,שטייטס ---
 ןרעטשראפ ךַָאנ ןוא ? ןקערשרעביא יוזא ןוא רעדניק עניילק ןופ עמאמ א
 טנוזעג טָאג ןעקנאד רָאד זיא ,ןבעל לָאז ,עקטָאמ ןיימ ? ! בוט-םוי םעד רימ
 ... { ? םירבא עלא ףיוא

 רעד ףיוא ןַאטעג קוק ןקירעיורט א טָאה שריה-עטנ 'ר "רעטלא" רעד
 : ץכערק ןפיט א טימ ןַאטעג גָאז א ןוא ,ןעמאמ

 ,ףונה תלוח טינ .קנארק רעייז ,קנארק דעלקריוו זיא ןוז רעייא ---
 . . . רענרע זיא סָאד סָאװ ,שפנה תלוח רָאנ

 ןעוו ןוא ,עטפעלּפענ א ןצנאגנניא ןיוש ןייטש ןבילבענ זיא עמאמ יד
 : ןגיוא יד ןיא ןרערט טיס טנערפענ םיא יז טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעגנ זיא יז

 ? ןעוועטאר םיא לָאז ךיא יוזא יו הצע ןא רימ טיג ,יבר ---

 רעד טָאה -- ,הכאלמ-לעב א ראפ םיא טכאמ ןוא םייחא םיא טמענ ---
 .טייז א ןַא םינּפ ןטימ טיירדענסיוא ךיז ןוא סעומש םעד טקאהענּפָא "רעטלא"
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 ,רטטומ רענעכארבעצ ,רעכעלקילנמוא רעד ןופ תונעמו תונעט עלא
 רעד ,עקטאמ טָאה ,הנשה-שאר רָאנ ,ןגרָאמ ףיוא ,ןפלַאהעג טינרָאג ןבָאה
 זייז טימ ןראפקעווא טזומעג ,סרוקיּפא רעקיטציא רעד ןוא ינלע רענעזעוועג
 .ץענעמאק ןייק קירוצ ןעמאמ

 זא ,עקדַאבָאלס ןופ םירוחב הבישי יד ןצישאכ וצ ןוא ןטיהאב וצ ידכ
 -אק עקטַאמ טימ ןעשעג זיא סָאו עבלעז סָאד ןפערט טינ חלילח לָאז ייז טימ
 -רא םילגרמ ,עקיזַאד יד טָא ןפאשעג ,להנמ רעד ,שריה-עטנ 'ר טָאה ,רעצענעמ
 ייז ייב .ןעלטימ םוש ןייק ראפ טלעטשענּפָא טינ ךיז טָאה סָאװ ,עיצאזינאג
 סאד ןעמארסיוא טסלָאז וד ,"דברקמ ערה תרעבו" : טָאבעג ןייא ןעוועגנ זיא
 . . . ריר ןשיווצ ןופ זייב

 ןסירעגרעביא ךיז טָאה ןוגינ רעד

 -ייז סע .ןפָא הבישי יד זיא תעל-תעמ זכרוד העש קיצנאווצ ןוא ריפ
 -שמ" עצנאגנ ּפַא ןציז סָאװ ,םידימתמ עטנערבראפ עכלעזא וליפא ןאראפ ןענ
 ,נַאט ןקידרעמוז ןגנאל ,ןסייה א רָאנ ,טכאנראפ טשרע .ןענרעל ןוא "םירומ
 -טינ יד וצ ריצאּפש א ףיוא םירוחב הבישי !תונחמ עצנאנ סיורא דיז ןזָאל
 ןיא סעומש א ןּפאכ ךיוא ?ייוורעד ןוא טפול עשירפ ןּפאכ ,"ןטרָאפ" עטייוו
 עכעלטלעוו םתס ןיא ןוא "רועיש" סהבישי-שאר ןקיטנייה םעד ןזנעוו ,ןענרעל
 טייצ העש א ףיוא ןענרעל קעווא ךיז ןעמ טצעז טכאנ טרעוו םע ןעוו .םינינע
 ,"םירשי תליסמ" סוטאצול םייח-השמ 'ר ןופ ,רעלמירפס עניילק יד ןופ "רסומ'"
 .םירפס רסומ ערעדנא ןוא "םיקידצל תוחרוא" רעדַא

 ,ןקידנענייו ,זרעדנוזאב רַאנ א טימ טיילנאב זיא "רסומ" ןענרעל סָאר

 טפלעה סָאד .ירדנ לכ ראפ ןופ הכז תליפת רעד ןַא טנַאמרעד סָאװ ,ןוגינ ןסיז

 רעביא תונויסנ ערעווש יד ,הזה םלוע ןופ תוואת יײלרעלכ ךיז ןיא ןכערבעצ וצ

 ,הוואג ,תוליכר ,ערה ןושל יװ ,זטייהניווװעג עטכעלש ,ןטייקכאווש עכעלשטנעמ

 ןימ א ,יודיוו רעליטש רימ אזא זיא סָאד .וו"אא טייקיצראה-גנע ,האנש ,האנק

 עכעלגעט-גאט ענעגייא יד רעביא זובשחו ןזיד א ,זצראה םנופ ךיז ןדיײרּפַארא

 . . . םישעמ

 עלא רעביא ריז טלקייק סָאװ ,תושמשהדזיב םעד ןיא ,זונינ-רסומ רעד
 -עה ץלא רעטייוו זוא !רעטייוו סָאװ טרעוו ,הבישי רעסיורג רעד ןופ ךעלעקניוו
 ,ןונינ ןקידתובהלתה זסיורג ןייא ןיא ףיונוצ :ךיז טסינ ןוא רעכעה ןוא רעכ
 טייוו-טעה דיז טגָארטעצ ןוא רעטצנעפ ענעפָא יד דרוד ךרוד דיז טסייר סע
 .ןסאג עשינכש עליטש יד רעביא

 טינ זיא ןענוואד סאד .בירעמ זענוואד דיז ןעמ טלעטש ןנַאז רסומ ןכַאנ
 טנוואד ןעמ .טָאנ וצ הליפת עקימאלפ עסיורג ןייא רָאנ ,ןענוואד א סעּפע םתס
 -אב קראטש סרעוו טרָאוװ רעדעי .תוסבד טימ ,ליפענ טימ ,ץראז טימ ,הנווכב
 המ ,יוא" םניא טנַאמרעד סָאװ ,ןוגינ ןלעיצעּפס אזא טימ ףיוא ןוא ,טנַאט

 רעשידיי רעד ןופ תולנ ןרעטצניפ םניא ,"אתולנב אתניכש" םניא . . ."ונל היה

 ןעמ יװ טליפרעד ריז ןעמ טָאה טנעמַאמ םטיעביוהרעד אזא ןיא , . . המשנ
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 ןסיורגנ ןייא ןיא טמידעפעגנייא ןוא טבעוועגנייא זיא ןעמ רַאנ ,ןיילא טינ זיא
 ךיז טלעטש ןוא געוו םענעטַארטעסיױא םענעגייא ןייז ךיז טיינ סָאװ ,רוביצ
 ננאג רעשידיי םצע רעד ?ייוו .םשיח-שודיק ןּופ ןויסנ ןראפ ּפִא טינ וליפא
 . . ."רבנ םילאד לכ" םנופ ,טלעוו רעד ןגעס ןייג סיעכהל וצ א ךָאד זיא

 זיא :;ןענרעל ןוא גאט ןצנאנ א ןציז וצ יוזא ןעוועג טוג עקאט זיא
 סאו ,"רסומ" םעד ןענרעל ןוא אתורבחב ןציז וצ יוזא זעווענ טוג עסאט
 -ענ היחמ א עקאט זיא ;םישעמ ענייד עלא רעביא ןובשח א ןריפ ריד טפלעה
 ךיוא עקאט זיא'ס ןוא ;"'ה הנרמאת יתומצע לכ" ןעוו ןָענוואד ֹוצ יוזא זעוו
 םנופ ןרעיוא עטציּפשעגנַא טימ זרעה ןוא טסערּפעגפיונוצ ןייטש וצ ןעוועג םוג
 .םירמאמ-רסומ עפיט ענייז ןופ ענייא ,ןשריה-עטנ 'ר ,"ןטלא"

 סאו יד רעבָא ,הזימרב ,קידתודוס ,ליטש יוזא טדערעג טָאה רע םנה
 יד ןעמע:אב ןוא ןייטשראפ ןייז ןופ ,זדייר ןופ הטיש ןייז טנַאקעג זיוש ןבָאה
 שדחמ ןסיוא זיא רע סָאװ ןוא טליצ רע ןיהנוו טּפאכעגפיוא דיילג ןבָאה ,טלעוו
 טָאה רע . . . רבד דותמ רבד ןיבמ א ןייז טפראדעג רָאנ טָאה ןעמ .זייז וצ
 קיבײא ,ךאוו רענעגייא רעד ףיוא קידנעטש ןייטש וצ םלוע ןגנוי םעד טנרעלעג
 -יציה ריחב רעד ,שטנעמ רעד ןעוו ,"הטמל המו החלעמל המ" םעד ןעקנעדעג וצ
 הולא קלח א זיא רע ?ייוו ,הגרדמ רעטסכעה רעד זיב ןבייהרעד דיז ןַאק ,הר
 .אטינ רועיש ןייק רַאג ןענייז הדירי רעד וצ זיא ,טרעקראפ ,הלילח ןוא ,לעממ

 וצ יהרות-תחמש ןוא םירוּפ ןעוועג זיא סע קאמשעג יװ ןוא טוג יו ןוא
 עקידנעטש יד .,ןגרָאמירפ זעיורג זזיב םענייניא עלא טימ ןצנאט וצ זוא זעילוה
 יו סעּפע טלַאמעד ןענייז סעקינרסומ עטסגנערטש יד ,םירוחב-הבישי עטסנרע
 יד .סעסינהרבח עסייוו ,רעפיטש ,םיסדנוק הנחמ א ןיא ןרָאװעגנ טלדנאווראפ
 -ערג דַאנ יד ןוא עשרה ןמה ןקידהזבנ םנופ הלּפמ רעסיורג רעד רעביא ,דיירפ
 .זעוועג טינ ריש ןייק רָאג זיא ,הרותה-םויס ןופ דיירפ ערעס

 ןניוא .תובהלתה טימ ,ןערב טימ ,טצנאטענ ןוא ןעננוזעגנ טָאה ןעמ
 עלא ןופ .קילנ ןוא תחנ ןופ טמאלפעג ןבָאה רעמינּפ .ןדנוצעג ךיז ןבָאה
 עקידנצנאט ,עקידעבעל עסיורג ןייא ןרָאװעגנ זיא םירוחב הבישי רעטרעדנוה
 --- גנאזעג קידנלאש סיורנ א ןוא ,טייק

 ,ןנא םרב
 זנא ןיכחמ
 אוה ךירב אשדוק
 ! וניתויולג ?כמ וניקרפי

 -טעה ןנַארטעג ריז ןוא ןעגנאזעג עלא רעביא רעכעה ןסירעג ךיז טָאה
 רענעי ףיוא שזא ןענולקענּפָא .ןוא ןסאג רעקדַאבַאלס עליטש יד רעביא טייוו
 .עיליוו רייט טייז

 *  הא 8 א 6

 עשראוו זןיא רעדורב ןיימ ןַא ןסענראפ טאהעג ןצנאניא ןיוש בָאה דיא
 טציא יב ךיא .,רימ ראפ תילכת ןגעוו קראטש יוזא טגרָאזעג ךיז טָאה סאוו
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 רעשיריי רעצנאג ןיימ ןיא ךיוא רָאנ ,חטש ןיא רַאנ טינ םיא ןופ טייוו ןעוועג

 ןכעלטנגוי ןצנאג ןיימ טימ ןפרַאװעגניירא ךיז בָאה ךיא .גנוסאּפפיוא טלעוו

 .טכארטעג טינ טציא רךיא בָאה ךאז רעדנא םוש ןייק ןופ .ןענרעל ןיא רעייפ

 רע ןטעבעגנ םיא ןוא תולצנתה טימ לופ ווירב ןבירשעג ךיא בָאה ןטאט םוצ

 םיא בָאה ךיא ."תודלי השעמ" עניימ ףיוא ,זייז ?חומ ,ןבענראפ ךימ לָאז

 -רעד ךיא בָאה ,"דלמ תרדה םע בורב" םעד ןיא ,טציא טשרע זא ,טרעכיזראפ

 -שיריי זופ תילכת םעד ןוא "רסומ" םנופ ןיז םעד ,זענרעל ןופ ןיז םעד טליפ
 . . . טייק

 ענייז ןיא .רימ טימ ןטעבעגרעביא דלאב ךיוא ךיז טָאה עטאט רעד
 ןופ טלייצרעד רימ : ןצראה םנופ רימ ראפ טדערעגּפָארא ךיז רע טָאה ווירב
 ועװעדַאה ריז זפראד רעדניק ענייז סָאװ רעצ ןקידננַאנ ,ןליטש ןקידנעטש ןייז
 ןזיוװעננא ןייז ןבעל ץנאג ןייז ףראד רע סָאװ . . , תוקחד ןיא ןוא טיונ ןיא
 .... "ךיא" רעצנאנ ןייק טינ זיא "ךיא" ןייז . . . םיתב-ילעב זופ דסח ןפיוא
 ,זנור {ייז ףיוא ןסעגראפ ןוא ןייז ?חומ םיא לָאז דיא ךיוא ךימ טעב רע ןוא
 טביירש רע . . ."חסּפ ןופ טכאנ רענעי" ןיא ןעמוקעגנָא םיא ףיוא זיא סָאװ
 קיצראה רימ טזַאל !וא תואירבה וקב םש'ה ךורב ןיא עמאמ יד זא ,רעטייוו רימ
 ,ווירב א ןריטקיד ריא לָאז סע רעוװ זנירק ןצימע טעוװ יז דינ יו ןוא ,ןסירג
 -לבור יירד א סיורא רימ טקיש ןעמ זא ךיוא ןוא . . . ןביירש ןיילא רימ יז טעוו
 בָאה .טייהרעטנוזעג סע ץונראפ" ,טקידנעראפ רע ןוא .,עקליסָאּפ א ןוא עקיד
 ."רעלווירב עטפָא ביירש ןוא ןענרעל ןיא החלצה

 .תחא המישנב ראי רַאּפ א עקדַאבַאלס ןיא טנרעלעגּפָא ךיא בַאה יוזא

 ןיא ךיוא רעבָא בָאה דיא .זענרעל ןיא טירשרָאפ סיורג טכאמעג עקאט באה ךיא

 באה'כ : "ךדי חנת לא הזמ םנ" ןופ הווצמ יד ןעוועג םייקמ טייצ רעבלעז רעד

 : רעקיסאלק יד ,רוטארעטיל עשיערבעה ןוא עשידיי יד טנעיילעג ליטש רעד ןיא

 "עב ריוא ריז בָאה דיא .א"א םכילע םולש ,ץרּפ .? .י ,,םירפס רכומ עלעדנעמ

 ,יקסוועיאטסאד ,יַאטסלָאט יװ ,רוטארעטיל רעשיסור רעד טימ טנעקאב רעס

 א טכיזעג ריא בָאה ערעייז רעטרעוו ערעווש יד ףיוא .א"א ,וװָאכעשט ,יקרָאג

 -לנער דיוא בָאה ךיא .(רוב-רעטרעוו) "ראווַאלס" ןשיסור-שידיי םניא שוריּפ

 ,עשראוו ןיא ןעגנאגעגסיורא ןענייז סָאװ ,ןטעזאנ עשידיי יד טנעיילעג קיסעמ

 -ַעג ןיא בָאה עסערּפ רעד דרוד ."הריפצה" ןוא "טנעמָאמ" ,"טנייה" רעד יו

 ןנעו יו ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ רַאנ טינ .תועידי טּפעש

 -עג ןגעוו דיוא רַאנ ,ערעדנא ןוא ,"סעצָארּפ סילייב" ןטמיראב קירעיורט םעד

 -עג רימ ייב ריז טָאה ןיילא דיז ןופ יו ,טלעוו רעניימענלא רעד ןופ ןשינעעש

 טימ ןוא הבישי רעד ןופ טייקשידיי רעד זשיווצ זעטניס ריִמ אזא סעּפע ןפאש

 .הבישי רעד זופ ץוחמ ןגעלענ זיא סָאװ ,"טייקכעלטלעוו" רענעפורעג יוזא רעד

 . . . שינאמראה ,םולשב רימ זיא זןבעל ןביוהעגנָא ןבָאה ייז

 ,ריעדזב א םעניימ ןעקנאדראפ וצ ליפ רעייז טאהעג ךיא בָאה םעד ראפ

 ןעװעג ןיא סָאד טנעקאב לָאמ ןטשרע םוצ ָאד ךיז בַאה ךיא ןכלעוו טימ

 ןיא רע .ה"ע ןייד רעצענעמאק םנופ לקינייא ןא ,רעכאמרענייז בקעי-זרהא

 ,עקדאבאלס ןיא בשות א ןיוׁש ,רימ ןופ רעטלע רָאי עכעלטע עשביה טימ ןעוועג

 -נרעלעג ,רעשיטארקַאטסירא ,רענייש רעד טימ טאהעג הנותח עקאט טָאה רע
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 רע רעכלעוו טימ ,(?שטיווארעיימ) הבישי רעד ןופ חלושמ םנופ רעטכַאט רעט
 .(דנאלגנע ןיא ץעגרע בר א רע זיא טנייה) עביל א טריפעג טָאה

 ,ועזסיוא ןפיוא זעווענ זיא רע קידתוכלמ ןייש יו ,בקעי-זרהא רעד טָא
 .המשנ עטונ א טנַאז ןעמ יוװ ,ןצראה ןיא ןעוועג רע זיא םונ ןוא ןייש יוזא
 ןא יו ,טפאשביל ןוא טפאשיירטעג ?יפ רעייז ןזיווענסיורא רימ וצ טָאה רע
 םוראו .ןענאטשעגייב רימ רע זיא ןטיונ עניימ עלא ןיא ,רעדורב רעתמא
 .. ..הבישי רעד ןופ "רעטצנעפ עכיוה" יד ןיא טירטוצ א טאהעג טָאה רע

 ןוא דיי רעצנאנ א ןייז וצ ידכ זא ,טנרעלענ עקאט דיא בָאה םיא ןופ
 רַא ,דומלתה םי ןיא ןעמיווש ןענַאק רַאנ טינ ןעמ ףראד ,שטנעמ רעצנאג א
 עקיזאד יד טָא .ןבעל םניא ןעמיווש ןענַאק וצ ןטיירגוצ ךיוא דיז ףראד זעמ
 רעדורב רעד .הטיש סרעדורב ןיימ ןופ ןעוועג שרעדנא ןצנאגניא זיא הטיש
 ,"שינרעטצניפ" רעד ןופ ןעוועטארסיורא טלָאװעג ךימ טָאה סָאװ ,עשראוו ןיא
 ןֹוא טייקשידיי זא ןענאטשראפ טינ ירמנל טָאה ,ןפורעגנָא סע טָאה רע יװ
 ,ךיז ןשיווצ ןדנובעג ןוא טּפינקעג -- "אילת אהב אה" ןענייז טייקכעלטלעוו
 ,רעכאמרענייז בקעי-ךרהא ,רעניימ דניירפ רעד רעבָא .המשנ א טימ ףונ א יו
 םעד ןענאטשראפ רעסעב טָאה ,עקדַאבָאלס ןיא רוחב-הבישי רענעעזעננָא רעד
 . . ."רחא" רעד רעדורב רעקיציה ןיימ רעדייא ,טייקשידיי ןופ תוהמ

 זעז ךיז םייחא ןרָאפ דיא לע םיארונ-םימי וצ זא ,טפַאהענ בָאה ריא
 טולב סָאד שזא טגעלפ קנאדעגנ םעד ייב .החּפשמ טימ ,עמאמ-עטאט עניימ טימ
 ךיז ןלעוו יו ,ךא .ננוטראוורעד ןופ ןרעדַא עניימ ןיא ןעלזיר רעקראטש ןעמענ

 ךיא געלפ קשח רעמ ךָאנ טימ ןוא ! ןעיירפ עטאט רעד ןוא עמאמ יד סָאד .
 .ןענרעל ןראפ ןָאט ּפאכ א ריז

 רענעלּפ ןוא ןעננונפָאה עניימ עלא ןופ דיז טָאה גנולצולּפ רָאנ רעכַא
 ,םרוטש-טלעוו רעסיורג רעד טנַאיעגנָא דיז טָאה'ס .ךדייט א טזָאלענסיוא
 יד טא .1914 ראי םניא ןכַארבענסיױא טָאה סָאװ ,הפירש-טלעוו עסיורג יד
 ענייש עניימ וצ ףוס א טכאמעג רָאנ טינ טָאה שינעעשעג עקירעיורט עקיזָאד
 . ... טלעוו רעד זופ םינּפ ןצנאג םעד טרעדנעראפ ךיוא טָאה רָאנ ,ןעמיורט
 ,פמייב ננוי א יוװ ,ןסירעגסיוא ךימ טָאה םערוטש רעטעוועשובעצ רעדליוו רעד
 -אווכ עטזיורבעצ ענייז ףיוא ןַאטענ ּפאכ א ךימ ,דרע רעד ןופ ןעלצרַאװ יד טימ
 סעּפע .קערַאק א יוװ ּפִא ןוא ףיוא ןפרַאװעג ןוא טרעדיילשעג דיִס ןוא סעיל
 .. . רענייב עצנאנ טימ ןעמוקעגסיורא םיא ןופ ךיא ןיב םיסינ טימ יוװ רָאנ



 (1918--1914) המחלמ
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 ןעמאלפ ןיא טלעװ יד

 .1914 ,טסוניוא רעט1 ,עקדָאבַאלס

 גאט ןסידרעמוז ,ןקיטכיל ,םענייש א ןיא .,ןעשעג סָאד זיא גנולצולּפ
 וכומה םוי םעד ןיא ,בָאב-העשת .הפירש-טלעוו עסיורג יד ןכַארבעגסיױא זיא
 טַאה ,שדקמה תיב םנופ ןברוח ןפיוא ןענייוו ןוא ןגָאלק ןדיי ןעוו ,תוינערּפל
 -עלא טָאה קערש-טיוט א .טלעוו רעד ןופ ןברוח רעסיורג רעד ןביוהעגנָא ריז
 -אב ןגעלעג קידנעטש זיא סָאװ ,טייקמירַא רעקדָאבָאלס .טּפאכעגמורא ןעמ
 ןיא ןזַאלעגסיורא לָאמאטימ ךיז טאה ,ערָאנ רעד ןיא זיומ יד יו ,ןטלאה
 -לע רעטילימ ןיא ,סעטאט עננוי ןוא ןיז ,םעראיל טימ ,יירשעגנ טימ ןסיורד
 -עטאט טימ ,רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז טימ ןענענעזעג ןעמונעג דיז זבַאה רעט
 ןופ ןסירעג ריז טָאה ןייוועג דעלרעמַאי א .,רעדירב ןוא רעטסעווש טימ ,עמאמ
 .ןטלַאּפשעג ןעלמיה ןוא ןגָארטעג דיז ןסאג רעביא ,רעזייה

 -ענ רעקידנסיירצראה א ןגָארטעג דיז טָאה רעטצנעפ ןיימ ןגעקטנא ןופ
 -אמ עגנוי א ,סיפ עדייב ףיוא עקילאק יד ,הנכש' יד טנייוועג טָאה סאד .יירש
 -יבַאמ רעד ןיא ןעמונעגוצ טנייה טָאה ןעמ ןאמ סעמעוו ,רעדניק ייווצ ןופ עמ
 עדייב טימ ,ראה עטלטאּפעצ טימ ל?קינאג ריא ףיוא ןסעזעג זיא יז ..עיצאזיל
 ןיא ןנַאלק ןוא ןענייוו ,ןעיירש ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה ןוא ,סיוש ןיא רעדניק
 ןטסיופ עטלייבעג טימ ןוא ,ןיירא טכאנ רעטנרעטשעגסיוא רעקידרעמוז רעד
 : טנַאמעג ןוא טהנעטעג םָאה יִז .ןטסַאמראפ דיז ?מיה םוצ

 עניימ וצ ,רעלרעדניק עקידלושמוא עניימ וצ וטסָאה סָאו ,טאג ---
 ,ךיז טימ טימ ייז טמענ ,ייז ףיוא תונמחר טאה ,ןשטנעמ עטונ ! 9 ןבלאווש
 ..! ןביילב ָאד ןיוש ל?'כיא ! ןענאד ןופ סיורא ייז טעוועטאר

 ריז דַעלעזיּפש עפראש ,עקניניד יוװ ןזבָאה ןדלאוונ ןוא ןעיירשעג עריא

 -ונעג טציא ךדיא בָאה ,ריא ףיוא קידנקוק .ןיירא בייל ןיא ףיט ןכַאטשעגניירא

 טציא ריא ןופ טָאה סָאד .המחלמ רעד ןופ ליורג ןקידארומ םעד ןפיירגאב ןעמ

 יז :;טלעװ רעד ןופ עמאמ עכעלקילנמוא יד ןעירשענסיורא ,טנייוװעגסיורא
 . . .ודָארב ןסיורג םעד טליפרעד טאה ,עטשרע יד

 ארומ טָאה ןעמ .ןפַאלש ןעגנאגענ טינ רענייק ןיוש זיא טכאנ ענעי
 -עג ןעמ טָאה ענר רעדעי וצ לייוו ,םישובלמ יד ךיז ןופ ןָאטוצסיױוא טאהעג
 ,זעגנאלס ןנַארטעג ריז ןבָאה ןטפול רעד ןיא .,ןפיולטנא וצ טיירג ןייז טפראד
 ראפ טרעטיצעג טאה ןעמ .ןרעדנא םנופ רעכעלקערש ןעוועג זיא רענייא סָאװ
 ןסעזענ זיא ןעמ .ןזטַאש םענעגנייא ןראפ ןקַארשעג ךיז ,דראש ןטסדנימ םעד
 טכאנ יד זא ,טראוועג ןוא ןרעדנא םוצ רענייא טעילוטעגוצ ,רעטצניפ רעד ןיא
 . . . ןייגסיוא ןיוש לאז

 טאה סָאװ .ענוואק .ענוװַאק ןייק ןפיול ןביוהעגנַא טָאה עקדַאבַאלפ
 ,רעלטעטשדץינערג לָאצ א ןופ םיטילּפ יד דיז ןיא ןעננולשעגנייא טאהעג ןיוש
 ובאה וניוא יד ראנ ּוװ ,םענייניא ייז טימ ןפיול ןביוהעגנַא ריוא ןיילא טאה
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 -עגניירא טאהעג דיוא ןיוש דיז טָאה ,שינעשימעצ יד ,המוהמ יד .,ןגַארטעג
 זעמונענ דיז ןבאה םירוחב:הבישי .הבישי רעד ןופ ןטלעצעג יד ןיא טּפאכ
 ענעקארשעצ דליוו טימ ןפַאלענמורא ןענייז עקינייא ,ןיירא געוו ןיא ןקאּפ
 -סיוא ,עדמערפ רַאנ טציא ןענייז ייז זא ,טנַאמרעד טשרע ריז ןבָאה ייז .,ןניוא
 רעד ןופ רעגריב עטקיטכעראב ,עכיילנ ןעוועג ייז ןענייז טציא זיב .עשידנעל
 רעגריב ,"םיאנוש" ,עדמערפ ןרָאװעגנ טציא ייז ןענייז ?אמאטימ ןוא ,הבישי
 ךיוא ןיוש ןענייז םירוחב-הבישי יד ןופ לייט רעסיורג א . . , דנאל סאנוש םנופ
 ,טנייה :;עיצאזיליבַאמ רעד ןופ ןייצ עפראש יד ןיא ןרָאװעג טּפאכעגניירא
 זרידנומ עקסטארלַאס יד ןיא ןַאטנָא דיז טפראדעג ריוא זיוש ייז ןבָאה ןנרַאמ
 עקיפיול ענייז ףיוא טידערק רעשירוחב-הבישי רעד .טנַארפ ןפיוא ןייג ןוא
 וליפא טאהעג טינ ןיוש ןבָאה הס א .טלעטשענּפָא דלאב דיז טָאה תואצוה
 . . .תחא הדועס ןוזמ א ףיוא

 -שמ םוצ םיא ןופ .ןשריה-עטנ 'ר וצ ,"ןטלא" םוצ ןפָאלענ ןעמ זיא
 ,טאר א ןכוז ,הצע ןא ןגערפ ,יכדרמ-השמ 'ר ,הבישי-שאר סוצ חינשמ ןופ ,חיג
 זבאה ןסייהעג ,טקראטשעג ,טסיירטעג טָאה "רעטלא" רעד  ,ןָאט וצ סַאװ
 אלו םוני אל הנה יכ" םורָאו ,"םעז רובעי דע" ןטראווּפָא ,זוחטיב זוא הנומא
 רעבָא . . . טינ טפאלש ןוא טינ טלמערד טָאג רעשידיי רעד ,"?לארשי רמוש ןשיי
 -ראפ ךיוא ןיוש זיא לייט רעטסערג רעד םירָאו  .ןפלָאהענ קינוו טָאה'פ
 וצ תעגושמ-ו1סאמ רעד ןופ ,זַאכיסּפ-קערש םעניימעגלא םנופ ןראוװעג טּפאכ
 טניל סאוו ,טַאטש יד לייוו ,רעכיג סָאװ ןענאד ןופ ןפיולטנא וצ ,ןענירטנא
 ןא ןיא ןרעוו טלדנאווראפ דלאב טעװ ,ץינערג סאנוש םעד וצ טנעַאנ יוזא
 . . ."הנירהה ריע"

*/ 8 8 +  + 

 -ענ רעקידארומ א ,הלהב עכעלקערש א זיא עיצנאטסז-זאב רעד ייב
 ףיוא סעקמולק טימ ,טנעה יד ןיא ךעלקעּפ טימ רעשטנעמ רעטנזיוט .,גנארד

 יו רעבָא -- ןאב רעד ןיא דיז ןּפאכוצניירא ןטראוו זןוא ןעייטש סעציילּפ יד

 ופיוא ענוװַאק ןופ ןפיול לָאז סָאװ ,זאב ןייק טינ ןעמ טעז ףיעכהל וצ ףיוא

 ענווַאק ייבראפ עלייוו עלא ךיז ןנַארט םעד טָאטשנא רַאנ .ענליוו ןייק געוו

 ןנָאי סָאד .עיצינומא ןוא דרעפ טימ ןענַאלאשע ,ןטאדלַאס טימ טקאּפענ ןגוצ

 רעד וצ רעטנעענ ץלא רעקלעפ עשיסור יד 'ןופ סעטאט ןוא {יז יד טציא ךיז
 א טימ ריז טגַאי סָאװ ,אנוש ןראפ געוו םעד ןראּפשראפ וצ ץינערג רעשטייד
 סעילאווכ עשירפ ,עיינ וצ ןעמוק טונימ רעדעי טיס .טייקלענש רעשלווייט
 .םעק ףיוא ּפעק ,םי-זשטנעמ א ןעמ טעז טלאפ ניוא סאד רָאנ ווו .ןשטנעמ
 סעמאמ ןיא ,טנעה סעמאמ ףיוא ,ןעלסקא סעטאט ףיוא ןעננעה רעדניס עניילק
 וצ עמאמ-עטאט ערעטלע ,סעמאמ ערעייז וצ ךיז ןעילוט ערעסערג .,סמערַא
 ןעמ .סמערַא יד רעטנוא ,טנעה יד ייב ףייטש ךיז טלאה ןעמ .רעדניק ערעייז
 ייז ןוא ןדיישעצ ,ןסיירעצ טינ ייז לָאז םָארטש-זשטנעמ רעד זא ,ארומ טָאה
 . . . זיהּווװ סייוו רעוו זנַארטסעװא

 רעפיורג רעד טָאה ,גוצ רעטשרע רעד ןזיוואב דיז טאה'ס רָאנ יוװ ןוא
 -עג ,טּפוטשעג דיז טָאה ןעמ .םיא ףיוא ןפרָאוװענפיורא ךיז םַארטש-זשטנעמ
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 -טנעוו ענייז ןֵא ריז טרעמאלקעג .ןרעדנא ןרעביא רענייא ןכַארקעג ,זסיוטש
 יד ךרוד זכארקעג זיא טנַאקעג טָאה'ס רעוו .ןריט יד ןסירעג ,טּפאלקענ ,דעל
 -ּפערט-זאב יד ףיוא ,ןכַארקעגפיורא רעכעד יד ףיוא זיא ןעמ ,רעטצנעפ עלַאמש
 טימ ןגאלשענ ןבַאה ןטאדלאס ,ןראדנאשז ,יײצילַאּפ .,ןעגנאהעגנָא ךיז ךעל
 -- בעק יד רעביא ןסקיב יד ןופ סעבלָאק יד טימ ,סעקייהאנ טימ ,סנקעטש
 םעד טָא ןטלאהּפַא ןענאק לָאז סָאװ :חוכ רעד ןעוועג טינ טציא רעבָא זיא'ס
 ,רעדניק ןופ ןדלאווג עטקיטשראפ ,ןענייוועג .םַארטש-ןשטנעמ םענעסירעגכרוד
 טאה טָא .,ןטייז עלא ןופ ןסירעג ריז ןבָאה ,סעמאמ ןופ ןעיירשעג עשירעטסיה

 : יורפ א ןופ יירשענ רעטלפייווצראפ א טרעהרעד גנולצולּפ ריז
 דניק ןיימ בַאה'כ ! רימ טפלעה ! טעוועטאר ,ןשטנעמ- ,דלאוונ ז--

 -אד ןופ סיורא ךיס טזָאל ! דניק ןיימ ּפֶא רימ טיג ! דניק ןיימפ ! ןראלראפ
 .} ! ! דניק {יימ ּפָא רימ טיג ! רעטצנעפ יד ןקאהסיוא לעוו'כ ! ןענ

 -ןצלירגנ א טימ ןוא עראפ ל?יונק א ןזָאלעגסיורא טָאה וויטָאמַאקַאל רעד
 ובאה רעדער-זאב יד ןופ ןּפאלק סָאד .טרָא ןופ ןסירעגקעווא ריז ףייפ ןקיד
 .ןרלאוונ ןוא ןעיירשעג סעמאמ רעכעלקילגמוא רעד טקיטשרעד

 נא לא = הא לא = לא

 טימ ריא ןיב ,םילונליג ןוא שינרעטאמ ןופ געט עגנאל עכעלטע רָאנ
 ןיא ןעמאמ רעד וצ ,ןשטנעב טכיל וצ טקנוּפ ןלאפעגניירא ,רענייב ?לטניב ןיימ
 .עלעביטש

 ,רַאי רַאַּפ א ראפ ןעזענ טינ ןיוש ךימ זבָאה סָאו ,עמאמ-עטאט ןיימ
 ,ןכינ .ןיימ ראפ רעמ רָאנ 'ןוא ןעזסיוא ןיימ ראפ ןקארשרעד :קראטש ריז ןבַָאה
 טימ ריז ןעיירפ וצ ןענונראפ טינרָאנ ךיז ןבָאה ייז , . . ןסקאוופיוא ןכיוה
 ךימ טָאה עמאמ יד .טעקאנ ןוא ?יוה ןעמוקענּפָארא זיא סָאװ טסאג רעייז
 וזַאלסיורא רימ טלָאװעג טינ ןיוש ןוא ,זצראה םוצ טעילוטעגוצ טייהרעמוטש
 ןעננולשעג ,סנטייוו רעד ןופ ןענאטשעג זיא עטאט רעד . . . סמערא עריא ןופ
 זיא רע יו טקרעמאב דלאב בָאה ךיא .טרעטיצעג זבַאה ןּפיל ענייז . . . ןרערט
 ךיז ןבַאה דרַאב רעדנַאלב ,רעננאל ןייז ןיא .ןרָאװעגנ רעטלע טייצ רעד ראפ
 סאוו ,טנאמרעד טציא ךיז בָאה'כ .דעלמידעפ ענרעבליז טּפאכעגניירא ןיוש
 ןרעוו סָאװ ,"סעקטסעוװַאּפ" ןענייז ראה עיורג יד טָא זא ,ןגַאז לָאמא טנעלפ רע
 . .. . רעטלע יד ןַא ריז טקור סע ?זא ,ןנָאזוצנָא ,דייה רעד זופ טקישענּפארא
 . . . םיא ףיוא תונמחר א טּפאכעגנמורא ךימ טָאה'פ

 לא כא הא הא א

 זיוש געט עכעלטע עטצעל יד ראפ טָאה עלעטעטש ל?ליטש ,שימייה ןיימ
 ןטאט ןגנוי ןייא טינ ןיוש . . , המחלמ רעד ןיא ןיירא זיא יז זא ,טליפרעד ךיוא

 ריז ןבָאה סעמאמ .ןעמונעגוצ ריא ןופ ןעמ טָאה ,ןוז ןגנוי ןייא טינ ןוא
 ,רוטראפ םייב רעדניק דעלעציּפ טימ ,סנטַאש עלעקנוט יו טעקנַאלבעגמורא
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 ,רענעמ ערעייז ןכוז בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנאגעגמורא ,טנעה יד טימ ןכַארבענ
 ייז טָאה ןעמ זא ,טביולנעג טינרָאנ ייז ריז טָאה סעּפע .,ןיז ענעמונענוצ ערעייז
 טָאה טכודעג .ייז זופ זעמונעגוצ ,ןעווראפ א ןַא ןוא סָאוװראפ א ןָא ,גנולצולּפ
 .. .עגנאנעגניירא ןכש םוצ ,ייז זענייז ןטרַאד ןַא ,ייז ריז

 יד ?ידבהל ןוא רענעמ יד ןעמונעגוצ ןיוש טָאה ןעמ סָאװ גונעג טינ
 ףיוא עקירָאילטימ ןוא עגנוי ןּפאכ ןביוהעגנָא גולצולּפ ךָאנ ןעמ טָאה ,דרעפ
 סאד .המוהמ עשירפ א ןרָאװעג זיא'ס .טסַאּפערק רעקסירב םוצ טעברא
 -וצסיוא רעדלעפ-האובת יד ןיא רעדלעוו יד ןיא ןפיול ןעמונעגנ טָאה לטעטש
 .ייז ףיוא סעװואלבַא ןכאמ ןעמונעג טָאה סָאװ ,ייצילַאּפ רעד ןופ דיז ןטלאהאב

 ןפיוא ןטלאהאב ןגעלעג תבש ןצנאג םעד ןיוש .ןיב ,טסאג רעד ,ךיא
 ,ןסע לאז דיא זא ןעזענ ,רימ ןופ ןטארטענּפָא טינ ןיוש זיא עמאמ יד .םעדיוב
 ּפאלק רעדעי ייב ,םייהא העיסנ רערעווש רעגנאל רעד ןופ תוחוכ יד וצ ןעמוק
 -אלשטנא ,ןקידתונשקע םעד ןיא .,ןרָאװעג טלּפאצענפיוא יז זיא ,ריט רעד ןופ
 טימ ןעשעג טינ לָאז סע סָאװ זא ,ןעזעג ךיא בָאה ,ןגיוא עריא ןופ קוק םענעס
 רעד . . . ןבעל ןיימ ראפ ןפמעק וצ ?גענ ןוא ןייצ טימ טיירג ןייז יז טעוו ,רימ
 . + . טיהעג ןוא ךאוו רעד ףיוא זסיורד ןיא ןענאטשעג זיא עטאט

 זעמונעג ,םעדיוכב ןופ פארא ךיא ןיב ,ןרָאװעג טכאנ זיא'ס ןעוו טשרע
 -ימ יד ,זיוש ,ןענאד ןופ ןפיולטנא ,ןיירא געוו ןיא קירוצ ןקאּפ דיז ךדינ ףיוא
 וצ ,(.בוג רענליוו) ענשטעדַאלַאמ ןייק ,ָאי 4 ןעמ טפיול ןיהּוװ רעבא .טונ
 רָאנ זיא ןטראד ,טסַאּפערק ןייק ָאטינ זיא ןטרָאד .עטנזח רעד ,ןעמומ רעד
 ,טנַארפ םוצ טייוו ?ייוורעד ריוא

 ושיס עשירפ א ןעמונענּפַארא ,טנעה עקידרעטיצ טימ ,טָאה עמאמ יד
 ןוא ןיילא גנאל ןרָאי טָאה יז סאוו ,סענערעּפ ןוא סנשיק גראב ןכיוה ריא ןופ
 יד .ןרעדעפ ענעזדנעג יד ןופ טקילפעגנסיוא ,רעדניק עריא ןופ ףליה רעד טימ

 טימ ןעמאזוצ ,?קעז םענעטנווייל ,ןסייו א ןיא טקאּפעגניירא יז טָאה ןשיק

 יד ,עשעּפ ,רעטסעווש יד .דרדל הדיצ לסיבא ןוא שעוו ךעלקיטש עכעלטע
 ףיוא עקידלבור-זעצ עטצעל ריא ןבעגעגקעווא רימ טָאה ,"עקנאקירעמא עכייר"

 .ררדה תואצוה

 ןכארבעגסיוא עמאמ יד טָאה ריז ןענענעזעג םוצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו
 יד .טנייועצ דיז עלא ןבָאה קידנקוק ריא ףיוא .,רעמָאי ןכעלקערש א ןיא
 רעטסגניי רעד ,רעדניק ףניפ עריא טימ עשעּפ רעטסעווש עקיצראה ,ערעייט
 !ענייז ,גנילביל ןיימ ,עלהניד לרעטסעווש עניילק סאד ןוא קיזייא-קחצי רעדורב
 ןעוועג רימ זיא'ס זא ,טזדלאהעג ןוא טשוקעג ךימ ,ןטייז עלא זופ ןלאפאב דימ
 רימ זיא רערעווש ךַאנ רעבָא ,סמערָא ערעייז ןופ ןפיירוצסיורא ךדיז רעווש
 -ךעלנייּפ ,רעווש ןעוועג ריא זיא'ס יו ,ןעמאמ רעד ןופ ןסיירוצּפָא דיז ןעווענ
 ןא ,טנַאזענ ריא טָאה ץראה סָאד יוװ םינּפה .רימ ןופ ןסיײרוצּפָא .דיז ,רעווש
 . . . לָאמ ןטצעל םוצ רימ טימ ןיוש דיז יז טנגעזענ סאד

 -נא םעד דיא ןוא עציילפ ןפיוא ?קעּפ ןייא ןעמונענ טאה עטאט רעדי
 ךימ רע טָאה ,סעקנַאל עקיּפמוז ךרוד ןוא רעדלעפ ערעטצניפ ךרוד ןוא ןרעד
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 טאה סאו ,"קישטסאנזאר" רעד ּווװו ,ייסָאש רעצענעמאק םוצ טיילנאבסיורא
 ךימ ןוא ןעמענפיוא ךימ טפראדעג טאה ,טשטַאּפ עשיטָאטש יד ןטלאהעג
 .עקניבאשז עיצנאטס רעד וצ ןעגנערב

 זעוועג ןענייז עדייב רימ .ןגיוושעג געוו ןצנאג םעד טָאה עטאט רעד
 ןופ ןסירענסיורא דיז טָאה ןעוו טינ ןעו .תובשחמ ערעווש ןיא ןעקנוזראפ
 רעד ןיא טכליהענּפָא טָאה סָאו ,ץכערק רעמוטש א .ץפיז רערעווש א םיא
 ןלעוו סעּפע טלָאװ רע זא טליפעג בָאה ךיא .טכאנ רערעטצניפ ,רעליטש-טיוט
 ...טנעקעג טינ טָאה רע רעבָא ,ןגָאז ,ןדייר רימ טימ

 -לעב םנופ ןעמוקנַא סָאד סנטייוו רעד ןופ טרעהרעד ן{כבָאה רימ ןעוו
 ןיב ךיא .רימ טימ ןענענעזעג ךיז ןעמונעג רינג ףיוא רע טאה ,ןנָאװ ןשהלגע
 ןפיט ןיא ןעקנוזראפ יוזא ןבילבעג ןוא ,רימ וצ רע ןוא םיא וצ .ןלאפעגוצ
 סָאד רימ ןעירב ןרערט עמוטש ,עסייה ענייז יו טליפרעד בָאה'כ .ןגייווש
 םיוק רע טָאה ,ןגָאװ ןפיוא ןכירקפיורא ןיוש ןעמונעג בָאה ריא ןעוו ןוא .םינּפ
 ; טעשטּפעשעגסיורא

 ,ריז זעעז וצ זבעלרעד ךָאנ ןלאז רימ זא ,ןבעג לָאז טָאג ,דניק ןיימ ---

 : רעטרעוו עטצעל סנטאט םעד ןוא ןייוועג רעכעלרעמַאי סעמאמ רעד
 ןעגנולקענכאנ גנאלדננאל רימ ןבָאה ,"ךיז ןעז וצ ןבעלרעד רָאנ ןלָאז רימ"
 . . . ןרעיוא יד ןיא

 עטנזח רענשטעדָאלַאמ יד

 .1914 ,טסוגיוא

 -אב ןקיטכיל ,ןעמעראוו א ןיא ךיא ןיב ,רעקירעמעלש א ,רעדימ א

 עקיצנייא סעמאמ ןיימ ,ענשטעדַאלַאמ ןיא ןעמומ רעד וצ ןלאפעגניירא ,ןעניג
 טימ ןטסַאמעגּפא ךימ יז טָאה םינּפתלבק ןטשרע םייב ךיילנ .רעטסעווש
 -כרוד םולשב !זיב ריא ךיג יו רעבָא .סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ניוא ןפראש ריא
 יז זיא .ןקילב עכעלננירדכרוד ,עפראש עריא ןופ עיצקעּפסניא יד ןעננאגעג
 סנטאט א" ,"טייל א" ןיב ךיא זא ,הטלחה רעד וצ ןעמוקעגנ דלאב סיוא טזייוו
 הלילח ריא ןיב יצ ןנייצרעביא ךיז טלַאװעג יז טָאה 'םעד טי ."דניק א
 -אראפ ,ָאד טָאה סָאו ,בייל-הירא ,רעדורב ןרעטלע ןיימ ןיא ןטָארעג טינ
 םישדח רַאּפ א טכארבראפ ,עקירעמא ןייק ןרָאפקעוװא ןייז ראפ ,רעמוז ןרָאי
 -ענ טנייפ םיא טאה יז .ןעווענ ןחיאשונ טינראג ריא ייִב רע טַָאה .טייצ
 עו 'ה לע" ןדייר ןייז ראפ ,טייקשיסרוקיּפא רעקידנעיירש ןייז ראפ ןנַארק
 . .. . רעלדיימ עניה יד טימ םיקסע ענייז ראפ דיוא זוא . . ."וחישמ

 רענעגייא ריא ןשיווצ ,שיט ןסיורג םייב טצעזאב דיילנ ךימ טָאה יז
 סעסיניחרוּפ יחרוא יד ,טסענ עקידנעטש עריא ןשיווצ ןוא רעדניק ערטסאילאכ
 -רעצליה ,זסיורג ריא טימ יז טָאה דלאב .סעקינשדוק ילכ עקידנרעדנאוו ןוא
 קלח ןשירפ א ּפעט עסיורג עריא ןופ םענייא ןופ טּפעשענסיורא ?פעלכַאק םענ
 . . . חרוא םעד ,רימ ראפ תונוזמ
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 אד ןיב ךיא ןכלעוו ןיא ,רעדימראה רעד ןוא יירשענ רעד ,למוט רעד
 ריז בָאה ריא .טעילעמשטירּפ ןצנאנניא ךימ טָאה ,ןלאפעגניירא גנולצולּפ
 .טינ ראג ןעמ טעז ןעמומ רעד .,רענערלאראפ א ןוא רעדמערפ א יװ טליפרעד
 טדניוושראפ טָא ןוא ,ריז יז טזייוואב טָא .טעיימשראפ ןוא טעוואהראפ זיא יז
 יו ךיז ןרעטנַאלּפ ,ןּפאלק ,ןעיירש ,ןענייו רעדניק עניילק .טניוו א יװ ,יז
 סטייוצ א .טעב זיא סטעקאנ א טציז סנייא ,סיפ יד רעטנוא רעלעצעק יד
 ; טיירש ,טנאה ןיא ןטייוצ ןטימ: ןוא סופ ןפיוא ךוש ןייא טימ םורא טייג
 ףיוא ןטראוו ,סעקשטאק ןוא זדנעג ,רעניה ,רענעה טימ רעבייוו ! ןסע ! ןסע
 -יירש זדנעג יד .ןעליוק וצ ייז שרדמ-תיב ןופ ןעמוק ןיוש לָאז רע טחוש םעד
 ףיוא טניל ייז ןשיווצ ןוא -- ןעשטַאגראג רעניה יד ,ןעיירק רענעה יד .וע
 .טכעש םוצ טכארבעג טָאה קינבושי א סָאװ ,?בלעק ןדנובענ א דרע רעד
 רעכינ סאוו ןיוש סע לָאז ןעמ זא ,ןטראוורעד טינ ךיז לבלעק סאד דעבענ ןַאק
 -וק ענעמונאב עכלעוא טימ סע טעקעמ ,ךיז סע טפראוו ,סטכער ןייז ןַאטּפָא
 .םייח-ילעב רעצ א שממ זיא סע זא ,תול

 זיירא ןעיינ יד .וצ טינרַאג ךיִז טכאמ בוטש סעמומ רעד ןופ ריט יד
 רעקידנרַאפכרוד א ּוװ ,רעייגכרוד רעקירעגנוה א נוװ .סיורא ןעיינ יד ןוא
 רענשטעדאלַאמ יד םורָאװו .רעהא ּפַא טרעק -- בר רעדָא ןזח ,חלושמ ,דינמ
 -חרוא סינכמ רעסיורג א ראפ טננעג העצנאנ רעד ףיוא טמשעג טָאה עטנזח
 סאו ,עיצנאטס עלארטנעצ א ןעוועגנ ןיא ענשטעדָאלַאמ יו תויה ןוא .עט
 ןאב ןייא ןופ קידנטראוו זיא ,קסנימ זוא ענליוו ןשיווצ געוו ןֿפיױא ןנעלעג זיא
 ןיא סעקמולס יד טימ ןעמוקענּפַארא ?ייוורעד ןעמ זיא ,רעטייווצ רעד ףיוא
 . .. . טחושדזזח וםוצ לטעטש

 טציא ,ענשטעדַאלַאמ ,עלעטעטש עניילק סָאד זיא המחלמ רעד בילוצ

 רענייא ןענופעג ךיז טָאה ָאד .רעטנעצ רעשירעטיליפ ,רעסיורג א ןרָאװעג
 טלעטשענוצ ןבָאה פָאװ ,ןעיירעקעב עסיורג טימ ,ןרעגאלדזייּפש עסיורג יד ןופ
 ןענופעג ךיוא דיז זבַאה ַאד .טנַארפ ברעמ-ןופצ ןופ יימרא רעד וצ טיורב
 עמורפ ,סעקינטעליב עטיור ,עקירָאילטיסמ ןוא עגנוי ,ןטאדלַאס עשידיי דס א
 א ריא ייב ןסעּפָא ,עטנזח רעד וצ ןעמוקעגנ טפָא ייז ןענייז ,דרעב טימ ןריי
 יד זא ,טראוועג טָאה ייז ןופ רענייא טינ ןוא ,ווירב ןעמענּפָא ,טײצלַאמ ןרשכ

 ווירב א ייז ראפ ןביירשנא לָאז ,רעטכַאט א עריא רערָא ,ןוז ריא רעדָא ,עמומ
 . .. . םייהא

 ףיוא יו ,אה-וה א ,למוט א ,דיראי רעצנאנ א ןעווענ בוטש ןיא זיא
 -ונראפ ןעוועג סעּפע טימ זיא רעכעלטיא .טעבראעג ןבָאה עלא .לאזקָאװ א
 ןטלאהענ רדסכ ןבַאה ,םענייז ןוז ןטימ ,טחוש-ןזח רעד ,רעטעפ רעד .ןעמ
 ,עמומ יד .טמארעג ןבָאה רעטכעט יד .תוקד ןוא תופוע ןטכעש ןייא ןיא
 ךיז טאה גראווניילק סָאד .ןוויוא םייב טערַאּפענ ךיז טאה ,עטלטיורראפ א
 טאהעג טינ בָאה ,טסאג רעד ,רענייא ךיא רַאנ .ךיז ןשיווצ ןנַאלשעגמורא
 ,ןיהא ןוא רעהא בוטש ןרעביא טיירדענמורא ךיז בָאה ךיא  ,ןָאט וצ סָאװ
 דלאב עמומ יד רימ זיא ַאד רעבא .ןעניפעג טנעקעג טינ טרָא ןייק דיז ןוא
 לאז ריא . . . טנאה ןיא קאה א טּפוטשעגניירא רימ טָאה .ףליה וצ זעמוקענ
 רעמע ןקידייל א טגנאלרעד רימ יז טָאה םעדכַאנ .ץלַאה לסיבא ןקאהנַא ןייג
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 -םצרא ,ךיז וצ ןעמוקעג ךיא ןיב טלָאמעד טשרע .רעסאוו רָאנ ןייג לָאז דיא

 . . . . ייז ןופ רענייא ןרָאװעג ןוא טסאנ םעד דיז ןופ ןפרָאװעג

 יז םוראו .תילכת א רימ ראפ ןכוז ןעמונעג דלאב טָאה עמומ יד
 זוא ןטעברא וצ ןיילא תלוכיב רַאנ זיא סָאװ ,שטנעמ רעדעי זא ןטלאהעג טָאה
 טאה יז . . . םיורב ןוואקסאל ףיוא ןזיוועגנא ןייז טינ ףראד ,ןענידראפ וצ
 ,טסענ יד ,רעדניק יד ,דיק יד ,םאראראט ןטימ למוט ןצנאג םעד ןזָאלעגרעביא
 טימ סעמאמ-סעטאט וצ ?טעטש ןרעביא ןזָאלענקעװא ךיז ןוא םיחרוא יד
 -יירפ רעד טימ ןעמוקעג ןזיא יז יו גנאל ןעמונעג טינ טָאה סע ןוא רעדניק
 "רדח" ןצנאנ א טלעטשענפיונוצ רימ ראפ ןיוש טָאה יז זא ,הרושב רעכעל
 יז טָאה ייברעד .,(סעיצקעל) "ןקַארוא ענטסאשט" עשיערבעה עטאווירּפ ןופ
 -םַא סעּפע ןענַאק ךָאנ ריא לַאז ןטסנידראפ עניימ ןופ זא ,ןעוועג ןווכמ דיוא
 .םייהא ןקיש וצ ןרָאּפש

 לטב בשוי ןייק ןייז טינ לָאז ךיא זא ,ןבעגענ גנוטכא ןיוש טָאה יז
 ךיא רַאנ ,"ןקארוא" עניימ ןופ יירפ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןהעש יד ןיא וליפא
 זייא ןיא ןטלאה רדסכ ךימ טגעלפ יז ,ךיז ראפ ןרידוטש ןוא ןענרעל לָאז
 : קרּפ ןופ ?טרעוו א טימ ןביירטעטנוא

 אט ,טציא טינ ביוא -- .?יתמא ושכע אל םא" ,קילאפ ,קנעדעג --
 טציא .שיסור ,ד"נת ,קודקיד ,שיערבעה ןרעל .ןיירא ּפאב ? ןעד עשזיזעוו
 .טייהננעלעג יד וטסַאה

 -סיורא דלאב רימ יִז טגעלפ ,קשח רעמ ןבענוצרעטנוא רימ ידכ ןוא
 -רסומ שממ עקאט ריז ןבַאה עכלעוו ,רעטכעט עריא ?ליּפשייב סלא ןלעטש
 ןיא הכימס רעד טימ ,הירא ןוז ריא ךיוא ןוא ,ננודליב רעייז ראפ ןעוועג שפנ
 םיא ןעוו זא ,זמיס א ,דימתמ רעקידארומ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ענעשעק
 א ףיוא טצעזעגקעווא ךיז רע טָאה ,שיסור ןענרעלסיוא טלַאװראפ ריז טָאה
 זוא (רוב-רעטרעוו) "ראווָאלס" ןשיסור ,ןקיד ,ןסיורג ןרעביא טייצ ?קיטש
 ןדייר רָאנ טינ טנעקעג ןיוש טָאה רע .ל?װַאט וצ ?ווָאט ןופ טרזחעגסיוא םיא
 זבאה יוזא . . . רעסייק םוצ עינעשַארּפ א ןביירשנַא וליפא ךיוא רָאנ ,שיסור
 . ...סעסטסיזאנמיג יד ,רעטסעווש "עטקידנעעג" ענייז טנַאזעג תודע םיא ףיוא
 .א"א ?"דש קודקיד םעד ןסענענפיוא דיוא רע טָאה ןפוא ןבלעז םעד ףיוא

 רימ טגעלפ טנווַא רעדעי .ןענרעל םוצ ןעמונעג עקאט ךיז בָאה דיא
 םיא טימ ןענרעל ןיירא שרדמ-תיב ןיא ןּפעלשקעװװא ,דימתמ רעד ,זיזוק ןיימ
 רע .ד"נ:ת ?טיּפאק א רָאנ רעדַא ,"העד הרוי" ףד א .ארמנ טאלב א ןעמאזוצ
 עקאט טנעלפ רע .ןרעדנא ןכַאנ רפס ןייא ןעגנולשעג רענירעגנוה א יוװ טָאה
 -סיורא זומ רע סָאו םעד בילוצ סָאוװ רימ ראפ ןגָאלקאב ריז לָאמנייא טינ
 נאט ןצנאנ א ןציז טינ רע ןָאק ,הטיחש רעד ןיא םענייז ןטאט םעד צפלעה
 רעייז ןעוועג הטיחש יד עקאט זיא המחלמ רעד בילוצ ןוא .,ןענרעל ןוא
 רע טגעלפ רעבירעד .ןעווארּפס טנעקעג טינ ריז טָאה ןעמ זאי . . . סיורג
 ,עקניזוק יד ןענרעל רימ טימ טנעלפ גצטייב .טכאנייב ןענרעל ןּפאכניירא
 -נאל רימ טימ ןריפ ,רעכיב עשיסור ןענעייל ,עקיטאמארג עשיסור יד ,עסהרש
 . . . גנוצ עשיסור ןיימ ןפיילשוצסיוא ידכ ,שיסור ןיא אקווד ןסעומש עג
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 ףיוא טָאה יז .,רימ ןופ ןלָאװקעגנָא רַאנ טָאה ,הקבר-היח ,עמומ יד
 ןייז סיוועג םעשעצרעמ לעוװ דיא ןוא "טייל א סקאוו" ךיא זא ,טגָאזעג רימ
 טָאה יז ןעמעוו ,תידוהי-רתסא ,רעטסעווש ריא ,ןעמאמ ןיימ ראפ ץלַאטש א
 ןבעל ץנאג ריא ּפִֶא רעבענ טרעטצניפ יז סָאװ ןרעיודאב וצ טרעהעגפיוא טינ
 עקיטכיל יד ןַא טינ לָאמנייק טעז ןוא עיוואטסאז יו קעה ןטסיוו אזא ןיא

 ףיוא ,תולד ןשיטאבעלאב םענעגייא ריא ףיוא קידנקוק טינ ,עמומ יד .,טלעוו
 -וטיגראפ יד טאהעגנ שטָאכ טָאה ,טנַאלקאב טינ לַאמנייק ךיז טָאה יז ןכלעוו
 עיינ טימ עלייו עלא ךיז טנגענאב ,ןשטנעמ ןשיוװצ טבעל יז סָאוװ ננוס
 עריא סָאװ סָאד ןוא ."ןשטנעמ עסיורג" רָאנ טימ וליפא טפָא ץנאנ ,רעמינּפ
 ,גנודליב ןייק ןבעג טנעקעג םינ ריא ןבָאה ףרָאד ןיא עמאמ-עטאט
 זענופעג יז טָאה ,ןרעיודאב וצ טרעהענפיוא טינ לָאמנייק טָאה יז סָאװ ףיוא
 טימ יז טָאה ראפרעד .רעדניק עריא ןופ טייקטנרעלעגליווו רעד ןיא טסיירט
 .טכאנ יװ גָאט ןעווראה ןופ דָאי ןרעווש םעד ןגַארטעג ,עדריוו טימ .,עּביל

 טנַאמראפ עמומ יד טָאה ,סרעסע עדמערפ ערטסאילאכ רעד ץוח א
 יי ןינמ א ןופ טינ ערה ןיע ןייק ןענאטשאב זיא סָאװ ,לדניזעג ענעגייא ןא
 זסע ןייג טינ ןלאז שיט םוצ זאא גָאט א רעבירא טינ טעמצ זיא סע .סרעק
 ןייא טאהעג ,עטנזח יד ,עמומ יד טָאה .ןעניושראפ קיצנאווצ ערעסַאו א
 ווא ענענוהושט ,עסיורג עריא זא ,ןעז ןוא ןוויואש םייב ןייטש וצ -- טעברא
 א ראפ ןיא סָאד ןוא .ןכַאק ןייא ןיא ןטלאה קידנעטש ןלָאז ּפעט ענרעּפוק
 ןעוועג ,םוצמיצב ןעוועג קידנעטש זיא הסנרּפ ווו ,עטנזח רעקידלטעטשניילק
 יו ּפָאק םעד ןכארבענ ןיוש יז טָאה טכאנייב .ןכאז עננירנ יד ןופ טינרַאנ
 ,טיײצלַאמ ןקינַאטייב ןכַָאנ ןוא ,טיײצלַאמ ןסידננרַאמ םעד ןלעטשוצנעמאזזצ
 .ערעשטעוו יד ןעוועקוטשוצפיונוצ יוזא יו תוצע יילרעלכ טכוזעג ןיוש יז טָאה

 ןוא הנומא סיורג טאהעג ,עטנזח עקניניילק ,עקניראד יד רעבָא טָאה

 רעד .ןזַאלראפ טינ הלילח יז ןלעוו ייז זא ,ּפעט עסיורג עריא ןיא ןוחטיב
 ןוא הכרב ןייז ייז ןיא טקישענניירא קידנעטש עקאט טָאה םלוע ?ש ונובר
 -רעצליה ,ןסיורג ןטימ טּפעשעג טינ ייז ןופ טָאה יז ?פיוו זא ,יוזא ,החלצה
 -נעטש ןיא יז . . . טּפעשעגסיוא טינ לַאמנייק ךיז ייז זנַאה ,לפעל-ךָאק םענ
 ,טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב ,עטציוושראפ א ,עטעוואהראפ א ןפַאלענמורא קיד
 סנבאל ,סעקטאי יד ןופ סרעבעל ןוא גנול ןגָארטעג ,קעּפ ערעווש טּפעלשענ
 ,ןטינשעג ,ןבַאשעג ,רעשיפ םעד יונג םנופ טכעה עסיורג ,רעקעב םנופ טיורב
 ייז ןוא םילכאמ יילרעלכ טכאמעג ,טכַאקעג ,טלנערּפעג ,טקאהעג ,טקַארבענ
 א טאהענ יז טָאה דָאנ וצרעד .שיט םוצ ןעננאלרעד ןייא ןיא ןטלאהעג
 טימ דעלעּפעט ערעדנוזאב ,ןזח םעד ,ןאמ ןראפ ןכַאק וצ עבאגפיוא עקידנעטש
 טינ לָאמנייק רענייק טָאה ןיילא ןעמומ רעד רַאנ . . . סעוװארטָאּפ ערעדנוזאב
 יז יצ ,טאהעגנ טינ טייצ ןייק לַאמנייק טָאה יז לייוו יצ . . . קידנסע ןעזענ
 טָאה סָאד -- ןסע ,הליכא יוװ ןינע ןשידרע אזא ןופ ןטלאהענ טינ ללכב טָאה
 . .. . טסּוװעג טינ רענייק

 -עננָא טשרע יז טָאה ,"שיט" ןטימ טסיטראפענּפָא ריז טָאה יז דינ יו

 םעד יז טָאה ַאד .?טעטש ןרעביא דעלעטירט עכינ עריא טימ ןזיירּפש ןביוה
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 -ענקעווא ,שרדמ-תיב ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןדנילב םעד ,"רוהנ ינס" ןטלא
 ראפ ;ןייז הלוח רקבמ ןצימע ןפַאלענ יז זיא ָאד ;ץכעקענ עלעּפעט א ןנַארט
 ,רניק סאד ןעלקיוו ןפלַאהעג ,לכיאי א טכַאקענּפָא ןרָאטעּפמיק רעמערַא ןא
 ,ובַאה הנותח טפראדעג ?לדיימ עמערַא ןא טָאה :הלימ-תירב םעד טיירגענוצ
 ןיא ןעמעלא םעד וצ .וו"אא רעייטשסיוא םעד ןטיירגוצ ןפלַאהעג יז טָאה
 רעקידניז א יו רעמ טינ ,טגָאזעג סנייטש'מ ןעוועג ךיוא ןיילא ךָאד ןעמ
 ןיא ןגייפ ךיז טפראדעג ךיוא ןיילא טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ טָאה ,שטנעמ
 -ראפ דניק ןייא ;ןענייווטנא דניק טייווצ א ,ןגייזנַא דניק ןייא . . . טעּפניק
 רעד ןיא ןקישּפָא ןוז א ;ל?גייא ןא דניק טייווצ א ,לסיפ עקנארק סָאד זדניב
 ןּפאכ טזומעג ןעמ טָאה טפָא ץנאג .עיזאנמינ רעד ןיא רעטכַאט א ,הבישי
 -עגּפַא טאהעג ןיוש טָאה רָאטקָאד רעשלטעטש רעד ןעמעוו ,דניק ןקנארק א
 ,ראטקאד ןסיורג א וצ ענליוו ןייק םעד טימ ןפיול ןוא ,ןבעל סָאד טגָאזעג
 ראנ ןעמ טָאה ַאד ןוא . . . ןעװעטארּפָא ןענַאק ךָאנ סָאד ןעמ טעװ רשפא
 ,םירכושמ "רדח" םעד ,ןזח םעד ,זאמ ןראפ ןלעטשפיונוצ ןעז טפראדענ ריוא
 ייב םיארונ-םימי יד ןיוש ןעייטש ,םורא רָאנ ריז טקוק ןעמ רעדייא- ,םורָאװ
 -ניז יד ,ךעלמיררושמ ערטסאילאכ רעקירעגנוה רעד ןעמ ףראד  ,ריט רעד
 םורא יוזא ,יילק יד ןעיצ וצ ןבָאה חוכ ןלָאז ייז ,ןענעמרַאקנַא דיוא ,ךעלרעג
 םיתב-ילעב יד ןכלעוו ןופ רַאכ ןטרידוטשעגנייא ,ןטונ א ןבָאה ןזח רעד טעו
 . . . ןרירפוצ ןייז ןלָאז

 {לאז רעדניק עריא זא םישעמ טעבראענ יז טָאה רעבָא טּפיוהרעביא
 .עטנרעלעג טוג עקאט ןוא ,ןשטנעמ עטנרעלעג ןסקאווסיוא ןלָאז ,"ןרידוטש"
 טאה .ןטלאהעגנ טינ עמומ יד טָאה הרות דעלקערב ןוא ךעלקיטש ןופ םורָאװ
 רע טָאה .הבישי רענידאר רעד ןיא ןענרעל טקישעג ןוז ןטסטלע םעד יז
 רימלת א "סמייח-ץפח" םעד ןזראוװעג זיא רע זיב טנרעלעג ננאל יוזא ןטרָאד
 הכימס ענעשעק ןיא טאהעג טָאה רע ןעוו םייהא טשרע רע זיא ןעמוקעג .קהבומ
 -רעל טקישעג יז טָאה רעטכעט יד .רודה ינואג ,עטסערגנ יד ןופ תונבר ףיוא
 ןייא ןיא ןטלאהעג טכאנ ןוא נאט ייז ראפ טָאה .עיזאנמיג רענליוו ןיא ןענ
 טינ הלילח דמערפ רעד ןיא ןלָאז ייז זא ,"סעקליסַאּפ" ןקיש ייֵז ןוא ןקאב
 ייז זבַאה טכאנייב זוא טנרעלענ ןיילא ייז ןבָאה נַאטייב .רעגנוה ןייק ןדייל
 -ראפ םעד טימס .רעזייה עכייר רענליוו יד ןיא סעיצקעל עטאווירּפ ןבענעגנ
 ןקירעביא םעד טימ ןוא עיזאנמיג ןיא דומיל-רכש טלַאצעג ייז ןבָאה טסניד
 -ליווװ ןסקאווטגסיוא עקאט ייז ןענייז .ןעוועג סנרפמ זיא סע יוװ ןיילא ךיז
 טאה עמומ יד םורָאװו .שיערבעה ןיא ייס ןוא שיסור ןיא ייס עטנרעלעג
 ראפ טרפב ,זלא רעביא טייטש -- שינעטנעק ,המכח ,הרות זא ,ןטלאהעג
 ןיוש ךיוא רָאנ ,תילבת א .,הסנרּפ א רָאנ טינ גנודליב זיא רעטכעט עמערַא
 . .. . ןדנ רעבלאה א

 ווא .סעקציילּפ עלַָאמש ,עניד עריא ףיוא ןגעלעג זיא ץלא סָאד טָא
 : ריא וצ ןהנעט טפָא געלפ ךיא ןעוו

 .תוחוכ ערעייא טעווענאש ,יוזא ריא טעוװערַאה ָאװ ,עמומ ---

 : ןעװעג ןיא רענייטש ריא יוװ ,סאּפש ןיא ןנַאז רימ יז טנעלפ
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 זעוועג ךַאד זיא ?"ז הימרי עטאט ןיימ ,דניק ןיימ ,טינ ךיז גרַאז ---
 . . . ןזייא ןוא לָאטש טימ טדרימשעננייא ךימ רע טָאה ,דימש א

 -עי טנעלפ ,"שטנעמ רענרעזייא ,רענעלַאטש" רעקיזַאד רעד טָא ןוא
 . .. . גנאז רענעטינשעגרעטנוא ןא יװ טעב ןיא ןַאט לאפ א טנוװַא רעד

 אה 8 א 8 +

 ןוא ראמוה ראפ שוח א טנַאמראפ ךיוא טָאה ,עטנזח יד ,עמומ יד
 ,ןיירא ּפיר ןטעביז ןזיב ןגַאזניירא טנעקעג לטרעוו א טימ טָאה יז .עריטאפ
 טסאּפ סע יו קידתופירח ,ףראש יוזא ןעוועג זיא "ץכענאזניירא" סָאד ןוא
 עקאט יז טָאה לטעטש .וצרעד םכח-דימלת תב א רךָאנ ןוא עטנדמל א ראפ
 -ךעילימאפ רעווש א גוװ ."ּפַאק רעשליבצנאמ רעד" ןעמַאנ ןטימ טניורקעג
 ריא וצ ןעמוקעג דלאב ןעמ זיא קילנמוא זא נו ןוא הרצ א נו ,םעלבַָארּפ
 םינב לודיג רעצ יװ ,ןקילנמוא ןוא תורצ ףייש סָאװ םורָאװ .הצע ןא דאנ
 עקאט טנעלפ יז .גנוראפרעד ?יפ טאהעג ןיילא םעד ןיא יז טָאה ,ערעדנא ןוא
 םעט םעד ןכוזראפ זיא'ס ןזעוו טלָאװעג ןיילא טלַאוװ'כ --- ;ןגָאז לָאמנייא טינ
 דימ טלאה ע"שבר רעד זא ,ןַאט ךיא לָאז סָאװ רָאנ ,סרוקיּפא ןא ןייז ןופ
 ןוא רימ ןופ גיוא ןייֵז ּפָא טינ םוט ןוא טָאנ א זיא רע זא ןענַאמרעד ןייא ןיא
 זענינראמ טינ ריז ןַאק רעבירעד .הרצ עשירפ א וצ עלייוו עלא רימ טקיש
 . . . סרוקיּפא ןא ןרעוו וצ

 טאה יז ."ּפַאק ןשליבצנאמ" א טנַאמראפ ךעלקריוו עקאט טָאה יז

 ןטסערג םעד טימ ,טנעגילעטניא ןטסערג ןטימ סעומש א ןריפראפ טנעקעג
 -עג ןגעווטסעדנופ יז טָאה ,זעינילער ףיט ןעוועג זיא יז שטָאכ .םכחדרימלת
 ןוא קדצ םעד זעגנערנּפַארא ןליוו סָאװ ,ןטסילאיצַאפ יד ראפ טרָאװ טוג א טאה
 . ... טלעוו רעד ףיוא רשוי

 זעוו ןוא .רעיוא םענעּפַא ןא טאהענ ןעמעלא ראפ ןוא ץלא ראפ טָאה יז
 ןדייר גנאל זהעש טנעקעג יז טָאה ,גנומיטש רעטונג א ןיא רָאג ןעוועג זיא יז
 ןופ ןעמארנ ןיא ?ליּפש א םתס ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא .,ןעמארג ןיא

 -טרעווכיילג ,ןעמזירַאפא עקיניזפראש ןופ סונסיוא ןא רָאנ ,"םארטש-םארג"

 .וענעכייצראפ ייז לָאז'מ ןעוועגנ טרעוו ,קפס םוש ןייק ןַא ,ןענייז סָאװ ,דעל
 ריא וצ רעדַא ,ןטאט ןיימ וצ ,רענַאװש םוצ ווירב זבירשעג טָאה יז ןעוו ןוא
 -בעה ןעוװעג ןענייז סָאו ,םעדייא ןטימ רעטכַאט רעטארייהראפ ,רעטסטלע
 ווירב עננאל ןביירש יז טנעלפ ,דנאלסור ןיא ףיט ץענרע רערעל עשיסור-שיער
 סָאװ ,סַאשטלַאו ל?לאומש ,םעדייא רעד .ןעמארג ןיא רָאנ ןוא תוליגמ יד יוװ
 רעדיל זביירש וצ טאהעג ביל ךיוא ןיילא טָאה ןוא ,ןוז א סבר א ןעוועג זיא
 ןיא זא ,ובענוצ טזומענ טָאה ,שיסור ןיא ןוא ש"יערבעה ןיא ,שידיי ןיא
 ףיוא רעגיווש ןייז ןופ ?כענק יד וצ טינ וליפא רע טמוק ןכאמ ןעמארג
 ריא ןופ טציילפעג טָאה'ס . . . עטנואג א ןעוועגנ דעלקריוו יז זיא טיבעג םעד
 טגאזעג ןטעַאּפ דס א ףיוא רעגרע טינ יאוולה ,לאווק א ןופ יו ןעמארנ טימ

 . . . ןרָאװעג
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 סאוו ,עטנזח רענשטעדַָאלַאמ יד ,עמומ ןיימ ןעוועג זיא אזא טָא
 . . .פיכשמ א ןרעוו ןפלַאהעג רימ טָאה

 טנאלאט רענערָאלראפ א -- ןזח רענשטעדָאלָאמ רעד

 -ניא ןעועגנ זיא ,טחוש-זזח רענשטעדָאלַאמ רעד ,יקסנילַאד םחנמ
 -נייק ריז טָאה רע .ןהקבר-היח ,עמומ ןיימ ,בייוו ןייז ןופ ךוּפיה רעד ןצנאנ
 -עג לעּפתנ טינ ךאז ןייק ןופ ,טגַאיעג טינ ךיז לָאמנייק ,טלייאעג טינ לָאמ
 סאוו .טַארט םענעטסַאמעג ןייז טימ ןעגנאגעג קידנעטש ריז זיא רע .ןרָאװ
 א ,קילנמוא ןא סעּפע הלילח רָאנ רעדָא ,ןעשעגנ טינ לַאז'ס גנוריסאּפ א ראפ
 .םילכ יד ןופ סיורא טינ לָאמנייק רע זיא ,החּפשמ רעד ןיא קאלש א ,הרצ

 ןרַאי ןייטש ןופ אצוי-לעוּפ א ןייז טזומעג טָאה ענייז טייקִיּור עקיזָאד יד טָא
 םעד ןטיהּפַא טפראדענ קידנעטש טָאה ןעמ : תונזח רעד ייב טסניד ןיא גנאל
 רעבירעד ,טניוו-נוצ ןייק ןּפאכ טינ ,ןליקראפ טינ הלילח דיז לָאז רע זדלאה
 -עסיב סָאד ןטיהּפַא ןוא ךאוו רעד ףיוא ןייטש טפראדענ קידנעטש ןעמ טאה
 ןימ עקיזאד יד זיא םורא יוזא . . . להק וצ טננאלאב טָאה סָאװ טנוזעגנ על
 ייב ןרָאװעג ,טייקיטולבטלאק רעקיטשרמולכ רעד טימ טייקטכאזאב .,טייקינר
 ' .ףוטאנ עטייווצ יד םיא

 ךיז טָאה רע !עװ זא יוזא ,רעקיסקיוועג ןילק א ןעװעג ןיא רע
 ענייז רעטנוא ןלעטשרעטנוא טזומענ ןעמ טָאה ,דומע ןראפ ןלעטש טפראדעג
 ןייא םיא ייב ךדאנ זןיא וצרעד .ל?לרעדנעטש ןטכאמעג ?לעיצעּפס ןיפמ א סיפ
 -לאהאב רעניילק ןימ אזא ,ה"ד -- ןטייווצ םנופ רעכעה ?סיבא ןעוועג לסקא

 רע זיא ,תונזח ןוא הניגנ ,קיזומ ןופ טלעוו רעד ןיא רעבָא . . ,?ברָאה רענעט

 טאהענ 1בַאה סעיציזַאּפמַאק עטסאפראפ ,ענעגייא ענייז .לודנ א רָאנ ןעוועגנ
 -עג ייז טאה ןזח-טלעוו רעטמיראב ןייא טינ .,טנגעג רעצנאג רעד ןיא םשי א
 -עג סאד ןבאה סָאװ יד .טעטש עסיורנ יד ןופ ןלוש-רַאכ יד ןיא ןעגנוז
 רעקידנראפכרוד רעסיורג ןייא טינ .רענניפ יד טקעלעג שממ ןבָאה ,טרעה
 םיא ייב ושאנ וצ ידכ לטעטש םעד ןיא ןלעטשּפָא ךיז ?לעיצעּפס טנעלפ ןזח
 ןיוש זיא רענייטש רעד יו רעבָא .לרמז םעיינ א ,?דנוגינ יינ א סעּפע
 .. . ייז ןופ רבחמ רעתמא רעד זיא'ס רעוו טסנוועג טינ רענייק םעדכַאנ טָאה

 רעביא ןסירעגנ ריז דעלטעטש עקימורא יד ןבָאה ראפרעד עקאט ןוא
 ובַאה ,הניננ ףיוא םיחמומ עתמא יד ,םיתב-ילעב רענשטערָאלָאמ יד .םיא
 ,טניווריש ?טעטש ןשינכש םנופ טכאנייב ןענעבנגסיורא טזומענ עקאט םיא
 -סיורג ןייז .בוט-ךןבא ןא טימ יװ ןטייל ראפ טעקצאצעג ריז םיא טימ ןוא
 םיא ןופ ןוא רַאכ ןטסערג םעד ןלעטשפיונוצ ןעֶנַאק ןיא ןענאטשאב ןזיא טייק
 ועוועגנ רעלקריוו רע זיא םעד ףיוא .עטסלאמיסקאמ סָאד וליפא ןעיצסיורא
 רע טָאה ,סנטייוצ .רוד ןייז ןיא רעלטסניק-דומע עטמערג יד ןופ רענייא
 זיא ןטייצ עקיטנייה סָאװ ,"ןענוואדה יחסונ" ןקיטראנגייא ןא רָאנ טנַאמראפ
 רעלטסניק א ןעווענ רע ןיא םעד ףיוא ,ןעניפעג וצ ןטלעז רעייז סעכלעזא
 .ןוילע דסחב
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 ענעדיישראפ ףיוא ןליּפש וצ טנרעלענסיוא דיז רע טָאה ןיילא דיז ןופ
 םיא םיצירּפ עשינכש ןעמוקּפַארא עקאט ןנעלפ לָאמנייא טינ .ןטנעמורטסניא
 ַאד ;?גרָא ןא רַאג רעדַא ,ןאיּפעטרַאפ א ןטכירראפ וצ ףיוה ןיא ךיז וצ ןעמענ
 זבעל םוצ קירוצ טכארבעג ַאד ,ענורטס עכאווש א טעװעטארענּפָא רע טָאה
 רעיוא םענעפָא ןא טאהעג טָאה רע .המודכו ןילַאדנאמ א ,לדיפ ןטלא ןא
 טאה'ס .ןטפול רעד ןיא ןגַארטעגמורא ךיז ןבָאה סָאװ ,רענעט יילרעלא וצ
 -יורג ןייז ראפ .קיזומ ןופ טלעוװ רעסיורג רעד ןיא ןגיוצענ דימת עקאט םיא
 ,גנע ןעװענ עקאט עלעטעטש עקניניילק סָאד זיא המשנ רעשילאקיזומ רעס
 ךיז טָאה רע דיג יװ ןפַארטעג טָאה לָאמנייא טינ עקאט ןוא .טפול ןָא יוי
 רעטמיראב א יוזא רעדָא ,ערעּפא ןא ןליּפש טעוװ ענליוו ןיא זא ,טסנוורעד
 ןיא רע טגעלפ ,ןלַארטסאג ףיוא ןיהא ןעמוקענּפַארא זיא סָאװ ,רעטסעקרַא
 יד טימ ,בר ןטימ ,הטיחש רעד טימ ,טָאטש יד ןזאלרעביא גָאט ןלעה ןטימ
 זאב עטשרע יד ןּפאכ ,רעדניק ערטסאילאכ רעד טימ ןוא בייוו ןטימ ,םיבצק
 ןצירק ןגעלפ ,ןריט יד ןקאהּפַא ןנעלפ םיבצק יד .,ענליוו ןייק ןרָאפקעװא ןוא
 עטנזח יד .ןּפיל יד ףיוא תוללק טימ ןייגקעווא ,ןטסיופ ןלייב ,זייצ יד טימ
 -ענ טינ רָאנג רעבא טָאה'ס -- ,ןענייופיוא טוג ךיז ליטש רעד ןיא טגעלפ
 םחנמ ,רעטעפ רעד ןעוועג זיא אזא טָא ! םיקו-יח יירש ייג שטָאכ ,ןפלָאה
 .יקסנילאד

 -ראפ דיז טנווא רעדעי טעמכ רע טגעלפ ,ענייז ןרָאי עננוי רָאנ יד ןיא
 ךיז טָאה ?טעטש דינ יוװ זיא ,?ריפ ןייז םיֹוא ןליּפש ןוא רעמיצ א ןיא ןסילש
 ,לךיפ ןפיוא ןייש יוזא טליּפש ןזח "רעקניניילק" ,רעיינ רעייז זא ,טסנוורעד
 סָאד רעו ןוא ?מערק סָאד רעוו ,תוסנרּפ ערעייז טזָאלענרעביא עלא ןבאה
 ,םינוגינ עקידנעגייוו ,עסיז ענייז ןרעה ןפיולוצ ןעמוקעג ןוא ,לטאטשראוו
 ןיא ןענאטשעג זיא ןעמ .סיורא עלעדיפ ןייז ןופ ןסירעג דיז ןבָאה סָאװ
 ךיז טָאה ,טנעקעג טָאה סע רע ןוא ,פעק ףיוא ּפעק רעטצנעפ יד ייב ןסיורד
 ,םינוגינ עסיז יד ןּפאכוצפיוא רעסעב סָאװ ידכ ,זיירא בוטש ןיא ןסירעגניירא
 . . . ןיירא ןצראה ןיא ךיילג ןסָאנעג דיז ןבָאה סאו

 סע זיא ּוװ ,שטייט'ס -- : טקנערקעג קראטש ןעמומ רעד סע טָאה
 תכאלמ א ןזיא סָאװ ,הטיחש ,תונזח טמוק יו ? ךאז אזא ןרָאװעג טרעהעג
 וצ טרעהעגפיוא טינ יז טָאה -- ? יירעמזעלק טימ ,ןליּפש-?דיפ טימ ,שרוקה
 -עלאב עמורפ יד ןוא בר רעד זא ,ןקַארשעג ןוא ,ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ ןהנעט
 ריבעמ רָאנ םיא ןלעװ ,טייקמורפ ןייז ןיא ננאל ןיוש ןעלפייווצ סָאװ ,םיטאב
 ,הּפילק א סעּפע יוװ ,זפלַאהעג טינ רָאנ רעבָא טָאה'ס . . . הטיחש רעד ןופ זייז
 טזַאל ןוא םענייז ?דיפ םעד טָא ןיא טּפאכעגניירא ךיז טלָאװ ,ןלציל אנמחר
 טכארט רע .ךיז רעביא טינ סָאבעלאב ןייק רַאג ןיוש זיא רע .,ּפָא טינ םיא
 . . . הסנרּפ ןופ ,רעדניק .זוא בייוו ןופ טינ רַאג

 . . 4 ןריפרעד ךַאנ טעוװ ןליּפש עקיזַאד סָאד סָאװ וצ טסייוו רעוו---
 רעד טסקאוו ,טנװַא רעדעי טיס ,ַאד ןוא .טנַאלקעג עמומ יד טָאה --
 טנעקעג טינ רעמ ןיוש סאד עמומ יד טָאה .בוטש םורא ןוא ןיא םלוע
 א זיא סָאד ,סיורג רעייז זיא הנכס יד יזא ,ןעזענ טָאה יז םורָאװ ,ןטלאהסיוא
 יו ,םיא וצ ננורּפש א ןבעגעג גנולצולּפ לָאמנייא יז טָאה ,לווייט ןראפ ליּפשִי
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 ןוא טנעה ענייז ןופ ?דיפ יד ןסירעגסיורא דלאוונ טימ ןוא ,ץאק עטציירעצ א
 וטימ סיוא ןראוועג זיא'ס ןוא ,ןוויוא ןקידנענערב םניא טרעדיילשעגניירא סע
 .. ..ןעוועגנ לחומ טינ לָאמנייק ריא סע טָאה ,ןזח רעד ,רעטעפ רעד .. .?דיפ

 -ַאר םחנמ ,רעטעפ ןיימ ןיא ,ענשטעדַאלַאמ ןייק ןעמוקעגנַא ןיב ךיא ןעוו
 רע טאה עמיטש יד ."ןרעטש רענעשַאלעגסיוא" ןא ןעוועג ןיוש ,יקסניל
 טסנעדעג ךַאנ טָאה סָאװ ,?טעטש סָאד רעבָא .ןרָאלראפ טאהענ ננאל ןיוש
 -ראפ ןופ ןטכארט וצ טגאווענ טינ וליפא טָאה ,תוליפת עקידתוקיתמ ענייז
 ןא ןיוש ןיא רע ןא טליפעג טָאה רע םנה .ןזח םעיינ א ףיוא םיא ןטייב
 זופ ןמיס םוש ןייק ןעעזעגנָא טינ םיא ףיוא ךיִז טָאה רַאד ,רעטליּפשעגסיױא
 זא ,ןכיירטשוצרעטנוא טימאב ךיז רע טָאה טייהננעלעג רַעהעי ייב .הרירי
 רובכ ןייז ףיוא ןייז דיּפלמ ןעמונעג רעמ רָאנ טָאה רע רע -- רךָאנ זיא רע
 סאד .?לשומ רעתמא ןא יו טריפעג ךדיז רע טָאה שיט םייב .תובישח ןוא
 סאד .טרָא ןטמיטשאב ןייז ףיוא ןייטש טזומעג קידנעטש טָאה ?טסעמדזלאז
 טָאה רע ןעו .ץאלּפ רעייז ףיוא ןגיל טפראדעג ןבָאה לפעל יד ןוא רעפעמ
 טָאה בוטש ןיא .םיא וצ זרעהוצ ריז ןוא ןנייווש טזומעג עלא ןבָאה ,טדערעג
 ןעמ רַאנ יו ןיא ,רעדניק יד זופ יירשעג ןוא ?מוט רעטסערג רעד ןייז טגעמעג
 .ליטש-אש ןראוועג ?אטנעמַאמ זיא -- ,"ןיוש טייג רע" --- טרעהרעד טאה
 סאוו ,בצק רעטסערג רעד ןוא רעטסכייר רעד םיא וצ ןעמוק טגעמעג טָאה'ס
 טָאה ,יתשילּפה תילג א יװ ןעזענסיוא רע טָאה רעטעפ ןטימ ריילגראפ ןיא

 זוא ,ןטראוו ןוא חתּפב ינעכ לעווש םייב ןייטש טזומעג םיא ראפ ריוא רע
 חירטמ ריז רשפא טעוו ריא ,זזח בר -- : ןעלמאטשסיורא םיוק שינרעטיצ טימ
 . ..? הסנ א ןטכעש ןוא עניוב ןיא ןיינוצ טוג יוזא ןייז ןוא ,ןייז

 סירנעטש טָאה רע .טלייאעג טינ ךיז טָאה טחוש"-ןזח רעד רעבָא
 אזא ןעוועג סעּפע זיא "ןטראוו" םעד טָא ןיא ןוא ..ךיז ףיוא ןטראוו טזַאלעג
 טימ טלַאו רע יוװ ,ליפענ-המקנ ןימ א סעּפע ;האנה ענעגרַאבראפ ,עליטש ןימ
 רךַאנ ךימ טפראד ריא ,ןעננוי-םיבצק טעז -- : ןַאט ץייר ַא ריז טלָאװעג םעד
 . . ! רימ וצ ןעמוקנַא עלא רָאנ טזומ ריא . . . ןבָאה

 לא הא א א א

 טימ רימ וצ ןדנובעגוצ ךיז טָאה ,יקסנילַאד םחנמ ,רעטעפ רעד טָא
 ווא .רבח רעטלא ןא רענייז ןעוועג טלָאװ ריא יוװ ,ןבעל ןוא בייל ןצנאג ןייז
 וצ יו טפאשהבורפ ערעטנעענ א םיא וצ טליפעג לָאמטפַא ןבָאה ןיילא ךיא
 רימ טימ ןציז וצ זבאה ביל טנעלפ רע .,רעטסעווש סעמאמ רעד ,ןעמומ רעד
 לאז'ב ןטעב ךימ רע טנעלפ לָאמנייא טינ .ןסעומש ןוא ןנרַאמירפ ןעיורנ ןזיב
 ,לטעטש םנופ טסרַאיוו רַאּפ א ןנעלענ זיא סָאװ ,עניוב רעד וצ ןטיילנאב םיא
 טָאה רע .רימ ראפ ןצראה םנופ ןדיירּפָארא ךיז רע טגעלפ ,יוזא קידנעייג ןוא
 ךיז טָאה'ס זא יוזא ,ןרעדליש ,ןלייצרעד ,ןדייר ןייש רעייז טנעקענ עקאט
 -ראפ ןוא רעטנענילעטניא ןא ןעוװועג עקאט זיא רע .ןרעה וצ םיא טסולנעג
 ןיא ןוא רעשיערבעה-שידיי רעד ןיא יקב א ,?יכשמ א ,שטנעמ רעכעלדנעטש
 שיערבעה םענייפ א ןבירשעג עקאט טָאה רע .,רוטארעטיל רעשיסור רעד
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 "וצנַא ןבָאה ביל טפָא עקאט טנעלפ רע .שיסור ןטכעלש ןייק טינ ריוא ןוא
 טנייפ טאה רע סָאו ,םיטאבעלאב ענייז ,ןשטנעמ עטלטעטש עסיוועג ןפור
 .ןּפיט סמכילע:םולש ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןעמענ יד טימ ,טאהעג

 רע תעב ,טנגוי ןייז ןופ ןלייצרעד וצ טאהעגנ ביל רע טָאה סרעדנוזאב
 -סיורא טגעלפ רע יו ;ןזח רעצענעמאק םייב ררושמ א ןעוועג ןיילא ךָאנ זיא

 ןיא טאהעג הנותח טָאה רע יו ;הליפת ?עב ןטונ םעד ,ןטאט ןייז ןפלעה
 םייב טסעקס ןסעגעג ;הסבר:היח -- ןעמומ רעד טימ עלעקסול ףרַאד םעד
 ;האובת טימ ןעלדנאה ןעמונעג ;טסעק ןופ ּפָארא זיא רע יוװ ;הימרי ,זדייז
 -עגקעווא ,רעוש םייב בייוו סָאד טזָאלעגרעביא ;ןדנ ןצנאג םעד ןרָאלראפ
 -עג עקאט ןוא תונזח ,קיזומ ןענרעל ןעמונעג טָאה רע ּגוו ,ענליוו ןייק ןרָאפ
 "ימורא יד יו ןלייצרעד רע טגנעלפ האנה רעדנוזאב א רַאג טימ .,ןזח א ןרָאװ
 -םיוא טנעלפ רע ןעוו יו ;םיא ראפ ןסירענ דיז !בַאה דעלטעטש רענליוו עק
 -אנ וליפא .ּפעק יד ףיוא ןענאטשעג ?טעטש ץנאג זיא ,רָאכ ןטימ ןטערט
 ,תוליפת עקידמיארונ:םימי ענייז ןרעה לוש ןיא ןעמוק טגעלפ עווטסלאשט
 : ןגַאז םיא ףיוא טנעלפ ייז ןופ רענייא טינ .סעיציזַאּפמָאק ענענייא עיז
 רע .סעה אזא ןיא ןלאפראפ טרעוו רעלטסניק רעסיודנ אזא סָאװ ,דָאש א"
 . , ,"רָאכ ןטסערג םנופ טנעניריד ןרעוו טנַאקעג טלאוו

 -עג רע טָאה ,תושעמ עלא יד טָא רימ ראפ ןלייצרעד טגעלפ רע תעשב
 ענייז ןיא .טנגוי ןייז ןופ עיראלג יד יינ סָאד ףיוא ךרוד טבעל רע יװ טליפ
 ,ןשטנעמ א ןענופעג רע טָאה רעלדנע סָאװ טייקכעלקילג א טליפעג דיז טָאה דייר
 .ןצראה ןופ !דיירּפָארא יירפ ריז ןעק רע ןעמעוו ראפ ןוא םיא טייטשראפ סאוו
 קידנעילנ ןימ אזא טימ ןרעוו ןדנוצעגנָא טלַאמעד ןגעלפ ןניוא עיולב ענייז
 טא ןופ זא ןעוועג קיטנעק זיא'ס .ןנַאלשעג ייז ןופ ןבָאה ןעקנופ שזא לרעייפ
 ךאנ רע טָאה ,עכַאּפעדנאלג רעכעלטננוי ןייז ןופ תונורכז עסיז עקיזַאד יד
 . .. תויח ןקיטסייג ,ןפיט א ןניוצעג טציא

 ,ןעגנורעדליש ענייז וצ סערעטניא סיורג סיורא זייוו ךיא יו קידנעעז
 ,טלטיטאב ךימ ןוא ןדנובעגוצ רעמ ךָאנ רימ וצ ךיז רע טָאה ,תונורכז ענייז וצ
 רימ ןשיווצ זכערבסיוא לַאמא טנעלפ'ס ןעוו ןוא . . . שגרדלעב ןסיורג סלא
 רטּפ ךיא סָאװ רעדַא ,ןענוואד-טינ א םעניימ רעביא דוסכס א ןעמומ רעד ןוא
 -עלא דיז רע טגעלפ ,לטעטש םנופ רעטכעט ענייש יד טימ טייצ ?יפוצ קעווא
 . .. . דצ ןיימ ףיוא ןלעטש לַאמ

 ךיא בָאה ,רעטעפ ןטימ ןסעומש עננאל ןוא עטּפַא עקיזָאד יד טָא ןופ
 רעייז טסנוורעד דיז ,היאר דע ןא יוװ ,םיא ןופ בָאה ךיא .טנרעלענ ליפ רעייז
 ןדייז םעד ןופ .החּפשמ רעזדנוא ןופ תורוד ייווצ ןופ זןבעל םעד זנעוו ליפ
 ןעוועג רָאנ ןענייז ייז תעב ,ןעמאמ רעד ןוא ןטאט םעד ןופ ,ןעבָאב רעד ןוא
 ןרעייז ןבעל ןקילַאמא םעד ןופ דיא בָאה םיא זיב .עלעקסול ףרָאד םעד ןיא
 א ןעוועג ןיוש דָאד ךיא ןיב ןָא רָאי ףלע ןופ םורָאװו .טסנוועג טינ דס ןייק
 רענטלאטש א יו ,ןדייר ןענַאק וצ טייהנגעלעג יד טאהעג ןטלעז ;קינדנו-ענ
 -סאוורעד א טעמכ ןיילא קידנעייז ןיוש ,טציא .עמאמ-עטאט ענענייא טימ
 ,ןפלאהעג החּפשמ רעד ןופ ענייז טנורעדליש רעדעי רימ טָאה ,רוחב רענעס
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 .תומשנ ערעייז ןופ םינפלו ינפל םעד ןיא ןקוקניירא ןענַאק רעסעב לָאז ךיא זא

 זיא ראפרעד עקאט ןוא .ןעקנאדראפ וצ טאהעג םיא ףיא בָאה םעד ראפ
 . . . רעייט ןוא ביל סרעדנוזאב "ענשטעדָאלַאמ" ?טיּפאק סָאד רימ

 22 הא הא 8 *

 ,המחלמ דעד תעב ריוא ןוא ,המחלמ רעד ראפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 וצ ןטָאנ יד ןביירשרעביא ןוא ןביירש טימ ןבענעגּפָא ליפ רעייז ךיז רע טָאה
 רודיס ופיוא טסאפראפ טָאה רע סָאװ ,סעיציזַאּפמָאק עאלרָאכ ,ענעגייא ענייז
 טעװ ,ןפלעה םיא טעוװ טָאג ןעוו ,ביחרישכל זא ,רע טָאה טפַאהעג ,רוזחמ ןוא
 יו ,ןרעוו קפס ילב ןלעוו סָאװ ,ןטָאנ טימ תוליפתה-רדס ןצנאג א ןקורדּפָא רע
 רעד ,גנורעטסייגאב קינייו טינ טימ ןקירדסיוא טפָא רימ ראפ ךיז טנעלפ רע
 טעוװ ,ןייז םלוע שיערמ שממ טעוװו רודיס אזא טָא .םינזח יד ראפ "הקזחה די"
 ,טלעוו-םינזח רעד ןיא עיצולאװער עצנאגנ א ןכאמ

 .הזיחא עקיטסייג א ןבעגעג םיא טָאה סָאד .טפָאהעג רע טָאה יוזא
 ןוא ,למוט ןטימ עמאס ןיא .,תוחוכ ענייז עלא טגיילעגניירא ןירעד טָאה רע
 ןיא עטנזח רעד ייב ןענאטשעג קידנעטש זיא סָאװ ,רעדליּפעג ןוא אהדוה םעד
 גנאל ןהעש ןציזּפַא ןוא לרעמיצ ןגנע ןייז ןיא ןראּפשראפ ריז רע טנעלפ ,בוטש
 ןליטש א דיז ראפ טמורבעגרעטנוא רע טָאה השעמ תעשב  .ךעלטפעה יד ייב

 ןַא טרעכיורעג ,שיט ןפיוא רעגניפ א טימ רעדָא ,סופ א טימ טּפאלקעגעצ ,ןוגינ
 . . . ךיג-ךיג ןבירשעג ןוא רעהפיוא

 -טסניק רעסיורג רעד ןוא ,לדנזח רעקיסקיוועגניילק רעקיזָאד רעד רעבַא

 טאה ,עלעטעטש ןקניניילק םעד ןיא ןפרַאוראפ טָאה ?רונ רעד ןעמעוו ,רעל

 ןייז ןופ טכורפ יד טלעוו רעד ראפ ןעגנערבוצסיורא ןעוועג הכוז טינ ךעבענ

 געט עקידמערוטש ,עטצעל עמאס יד ןיא ,םהה םימיב : ןפאש ןשירעלטסניק

 סעקיװעשלַאב יד ןשיװצ ןעגנולדנאהראפ-םולש יד ;המחלמ-טלעוו רעד ןופ

 ;ןרָאגעג ןסירעגרעביא גנולצולּפ ןענייז ,קסווַאטיל-טסערב ןיא ,ןשטייד יד ןוא

 ןַאטעג זָאל א ,קירעשייה א יוװ ,ךיז טָאה יימרא עטרעננוהעגסיוא עשישטייד יד

 -שטעדָאלַאמ עלעטעטש סָאד זיא ,דנאלסור-סייוו ןוא עטיל ,עניארקוא רעביא

 יד ןופ ענייא ןעוועג ,טנַארפ ןקידברעמ-ןופצ םוצ טנַאנ ןנעלעג ןיא סָאװ ,ענ

 טימ ןעלּפמארט ןביוהעגנָא טָאה יימרא עשישטייד יד ווו ,ךעלטעטש עטשרע

 -עג ןרָאלראפ ,הלהבה-ימי עקיזָאד יד טָא ןיא זיא .,לוויטש עטדימשעג עריא
 טָא .טעבראעג גנאל ןרָאי טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,די-בתכ רערעייט ןייז זעגנאג
 .ןסעגראפ טנעקעג טינ לָאמנייק רע טָאה ענייז הדבא עקיזָאד יד

 טנַאמראפ תמאב טָאה ,יקסנילַאד םחנמ ,ןזח רענשטעדָאלַאמ רעד ,ָאי
 קינייו רעייז טימ ,ורעיודאב םוצ ,רעבָא .המשנ עשירעלטסניק ,עסיורנ א
 ...לזמ

 רעגניפ םעד -- עליוק ןוא טחוש א רעװ ךיא

 ,רימ ראפ תילכת א ןכוז ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה ,עטנזח יד ,עמומ יד
 םורָאװ .טחוש א ראפ ךדימ ןכאמ וצ קנאדעג א ןלאפעגנייא לַאמאטימ ריא זיא
 וליפא רעדַא ,זיא עטאט ןיימ יוװ ,דמלמ א ןייז וצ רעדייא זא ,ןטלאהעג טָאה יז
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 א ןייז וצ רעכיילג ליפ ןיוש זיא ,טציא ןיב ךיא יוװ ,רערעל רעשיערבעה א

 -נעטש ןעמ ןָאק םעד ןופ . . . תונמוא ןא ,הכאלמ א שטָאכ זיא סָאד .טחוש

 זריירנייא זבינהעגנַא ךימ יז טָאה . . . טיורב ?קיטש א ןעיצ םוטעמוא ןוא קיד

 .הטיחש ןענרעל דיז ןעמענ ןוא ,הבוט הצע ריא ןעמעננַא ,ןגלָאפ יז לָאז ךיא זא

 א טינ וליפא עּפעשט סאו ,ךיא םוק יו -- : תונעט עניימ ףיוא

 לאז ! הלילח ? רעזדלעה ןדיינש ןייג רָאנ גנולצולּפ לָאז ,טנאוו ןפיוא גילפ
 טינ טחוש ןייק ןפוא םושב לעו'כ ! ןופרעד ןייז ליצמו רמוש טָאנ ךימ
 ןופ ןבראטש ןפראד דיא לעװ ןבעל ץנאג ןיימ זא ןסיוו וליפא לָאז'כ | ! ןרעוו

 . ... ! רעגנוה

 ,עטנשקע ןא ראפ םש א טאהעג טָאה סָאװ ,עטנזח יד ,עמומ ןיימ רעבָא

 ריא יו ,יז טָאה דלאב  .דיז ןרעוו ןיימ ןופ ןרָאװעג לעּפתנ טינ רַאנ זיא

 : ליּפשייב א ראפ ןוז ריא ןעמונעג ,זעוועג זיא רענייטש

 ןרעװו טנעקעג טאה ,המשנ עטוג ,עליטש אזא זיא סָאװ ,רע ביוא ---

 .ודאש טינ רַאג ריד טעוו'ס .ןייז ןענַאק ריוא וטסעוו ,השקשינ זיא ,טחוש א

 .רימ טימ ןדייר ןייא ןיא ,סיואדנַאט ,ןייא-גָאט ןטלאהענ יז טָאה יוזא

 דימ לָאז יז ריא ייב ןטעבעג טינ ריז ןבנַאה רעטעפ רעד ןוא דיא ?פיוו ןוא

 טינ סע טָאה -- "הטיחש" רעד טימ רימ ןופ ןעּפעשטּפָא ריז ןוא ןזַאל-ורוצ

 -ניירא סעּפע דיז יז טָאה ,טאהעג ןיוש יז טָאה עבט אזא םוראוו .,ןפלַאהעג

 -רעד טָאה יז .ןריפסיוא סריא טזומענ ןיוש יז טָאה ,ןיירא ּפָאק ןיא ןעמונעג

 -ראפ ריז לעװ דיא רָאנ יו תויה : הנווכ רעדנוזאב א ךָאנ טאהעג ךיוא ייב

 טקאטנאק ןקידנעטש ןיא ןעמוק ןזומ אליממ ןיוש ריא עוו ,הטיחש טימ ןדניב

 ןלעוו לעוו'כ יצ ,ךיא לעװ ,םיטחוש ןוא םינזח ,םינבר טימ --- שדוקיילכ טימ

 ףיוא ןגָארט ןוא דיי רעמורפ א ןביילב ןזומ קידנעטש ףיוא ןיוש ,ןיינ יצ

 -ןייא ריא ראפ ןעװעטארּפָא יז טעוו םורא יוזא . . . ןנברד אלטציא יד ריז

 ווא הרות ייב זביילב טעװ סָאװ ןוז ןייא שטַאכ -- רעטסעווש רעסיצנייא-ןוא
 '+ י טייקשידיי ייב

 ,טכאנייב ןוא גָאטייב דייר עריא טימ ןנלַאפראפ זבייהעגנָא דימ יז טָאה

 -"ףוס ךימ טאה יז זיב --- ןיינ ןפַאלש םייב ןוא ןייטשפיוא םייב ,ןסע םייב

 .םאהעג ןיוש יז טָאה חוכ אזא טָא . . . טדערענרעביא ףוס-לכ

 -ַאל טָא : סאּפש ןיא יו רעמ טינ ןעמונעננָא סָאד ךיא כָאה הליחתככ

 טאה'ס .ןגיוטסיוא דיז ןענעק טנעה עניימ סָאװ וצ זעז ,זריבורּפ עקאט דימ

 -נא" טנעקעג קידהשקשינ רַאנ ןיוש בָאה ךדיא יװ ננאל ןעמונעג טינ עקאט

 רעדייא רערעווש ליפ ךַאנ זיא סָאװ ,"דחא דצמ" אקווד ןוא ףלח א "ןלעטש

 ,טחוש םלא ,רעטעפ רעד זיא םעד ףיוא .ןטייז עדייב זופ זיא ףראש רעד עוו

 "וצ םיבצק עשלטעטש יד וליפא ןבָאה סָאד .םידאמ רעסיורנ א ןעוועג ךיוא

 . . ."עלעריפ א יוװ טליּפש" ףלח ןייז זא ,ןבענעג

 -וצ רעייז ןעוועג "טנאלאט" ןטקעדטנאייינ ןיימ ןופ זיא רעטעפ רעד

 ןיא ,עניוב ןיא ןייג וצ ןעמעוו טימ טאהעג טציא רע טָאה ,סנטשרע .ןדירפ

 םיא ראפ !ייטש געלפ ךדיא תעשב ,סנטייווצ ןוא .רעכעליירפ םיא זיא ןעייווצ
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 זעמעוו טימ ןבָאה לייוורעד רע טגעלפ ,ףלח םעד ןפראש ןייא ןיא ןטלאה ןוא
 ןייגכרוד רעגניפ ןבָארג ןייז ןופ ?נַאנ ןטימ טנעלפ רע ןעוו ןוא .ןסעומש וצ
 ומיס א ןבילבראפ סעּפע דאנ זיא'ס ביוא ןעז וצ ףלח ןיימ ןופ ףראש ןרעביא
 ףיוא ןווורּפוצסיױוא ךימ ידכ ,טכאמעג ןוויכב טָאה רע סָאװ ,המינּפ רעד ןופ
 רע טגעלפ ,ףלח א ןלעטשנַא תוכלה ןיא תואיקב ןיימ טייגרעד סע טייוו יו
 סָאװ ,דָאש א ,דָאש א -- : ?רעטכעלעג א טימ טשרמולכמ ןַאט גָאז א טלַאמעד
 ןיוש וטסלאוו יוזא ,עמיטש א טימ ןעוועג הכזמ טינ ריד טָאה ע"שבר רעד

 ...טחוש-ןח סלא עלעטש עטסערג יד ןעמענראפ טנעקעג דלאב

 "הארוה רתיה" ןוא "הכימס" רעד טימ ,ןוז סרעטעפ םעד טָאה לייוורעד
 טאה רע סאו, "ןילוח" אתכסמ יד טנרעלענּפָא םענייניא רימ טימ ענעשעק ןיא
 תוכלה" ןופ "העד הרוי" יד ךיוא ןוא ,קינייונסיוא ףיוא שממ טנעקעג יז
 באה'כ .טחוש רעצנאנ א טעמכ ןרָאװעג ןיוש ךיא ןיב םורא יוזא ."הטיחש
 סָאד רעבָא . . . רעזדלעה ןדיינש וצ יו ןריציטקארּפ ןבייהנַא טפראדעג רָאנ
 זא ,קנאדעגנ רעד םורָאו . . . רעטעּפש ,רעטעּפש ףיוא טגײלענּפָא דיא ,בָאה
 -מוא ןא ייב זדלאה א ןדיינשרעביא ןפראד טנאה רענענייא ןיימ טימ לעװ ךיא
 עניימ ןיא ןרעווילג טולב סָאד ןכאמ טנעלפ ,שינעפעשאב רעמוטש ,רעקידלוש
 פםיוו ןוא .םעד ןופ ןטכארט טלַאװעג טינ רָאנ ךיא בָאה רעבירעד .ןרעדא
 ךיז ?אז ךיא זא ,ןביירטרעטנוא ןייא ןיא ןטלאהעג טינ ךימ טָאה שמומ יד
 ןעיירדסיוא ךיז לָאמ רעדעי ךיא געלפ ,טעברא "רעתמא" רעד וצ ןעמענ ןיוש
 .ץורית רעדנא ןא טימ טנעה עריא ןופ

 ,לרעמיצ ןטרעדנוזענּפָא םעד ןיא ,עניוב ןיא קידנעייטש ,לָאמנייא רָאנ
 רעד גנולצולּפ זיא ,ףלח םעד קידנפראש ןוא ,טחוש ןראפ ןעוועג זיא סָאװ
 ,זיוה-טכאלש םנופ ,ריט טייז רענעי זופ ןעמוקעגנניירא טירט עכיג טימ רעטעפ
 ,רעגניצ עמוטש עכעלקילנמוא יד ףיוא טּפשמ רעטצעל רעד רַאפ טמוק'ס ּווו
 : רימ וצ ןפורעגּפא ריז ןוא

 ! רימ טימ םוק ןוא ףלח ןייד םענ ,קילאפ ---

 ךיז כאה ךיא זא ,טכירעגמוא יוזא רימ ראפ ןעמוקעג זיא ףור רעד
 םיא ןיב ךיא .טרַאוװ ןייק וליפא ןדיירסיורא טנעקעג טינ ןוא ןרָאלראפ יו

 עמוטש א יװ עקאט רָאנ ,טחוש רעד ןעוועג טלָאװ ריא יו טינ ןעננאנעגכַאנ
 . .. ...הטיחש רעד וצ טריפעג טרעוו סָאװ ,המהב

 ננול טימ רייוועגניא עסייה ןוא טולב קידלּפאצ ,שירפ ןופ ךורענ רעד
 םיבצק ןֹופ ןעיירשעג .זָאנ ןיא ןַאטעג גַאלש א רימ ןבָאה ,סרעבעל ןוא
 .עוויסאמ ףיוא .תומהב ןופ ןעלכרַאכ ןוא ןעווער ןטימ טשימעגסיוא דיז זבַאה
 ,ףיורא סיפ יד טימ ןוא ּפָארא ּפעק יד טימ ,ןעננאהעג ןענייז ןעגנאטש ענרעזייא
 ןעננוי-םיבצק .ןרעוו ןדנושעג ןופ ןדנאטשוצ ענעדיישראפ ןיא ןסקָא ןוא יק
 עקיציּפש טימ ןוא סרעסעמ עננאל ,עפראש טימ ייז םורא ןענאטשעג ןענייז
 ךיג ףיוא ןבָאה ןוא לוויטש עטקיטולבראפ ערעייז ןופ סעװעלַאכ יד זיא ןלייפ
 .לעפ יד ייז ןופ {סירעג

 ,פססע גנוי ,קידלּפאצ ,קידעבעל א וצ טריפעגוצ ךימ טָאה רעטעפ ןיימ
 םיא טָאה גנויבצק ןייא ;רענעדנובעג א דרע רעד ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ
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 -עג םיא טָאה רעטייווצ א ,ףיורא זדלאה ןטימ טיירדראפ ּפָאק םעד ןטלאהענ
 םענעגיוצעגנַא ,ןפייטש ,ןקירָאה םעד ןעמונעגנַא כָאה דיא .סיפ יד ייב ןטלאה
 יו טליפרעד בָאה'כ .טנאה רעקניל רעקידרעטיצ ןיימ טימ סקָא םנופ זדלאה
 .ובעל םעראוו זרעדא ענייז ןיא טלזיר רענייז לעפ רעטאלג רעכייוו רעד רעטנוא
 וצ ןנַארטעגרעביא לענש-ץילב ךיז טָאה ענייז טייקמעראוו עקיזַאד יד טָא ןוא
 רעמ ןיוש בָאה ריא .םירבא עלא ןיא ןרָאװעג סייה ריס זיא סע שזא רימ
 ןיא רימ םורא סָאװ ץלא .טרעהעג טינ ראז ןייק ,ןעזעג טינ רַאלק ראז ןייק
 ,םיבצק יד טימ עניוב עצנאנ יד .רעטצניפ ןוא שטשוטמ ,טלּפענראפ ןראוועג
 ,רימ םורא ןסקַא עטעליוקעג עקידנעלכרַאכ דָאנ יד ןוא ענעגנאהעגנפיוא יד טימ
 -ןעמעצ רעד .ןגיוא עניימ ראפ ,לעסוראק א יוװ ןעיירד ןעמונעג ריז ןבָאה
 דיז טאה'ס .סיפ עניימ רעטנוא ןופ טקורענקעוװא יוװ דיז טָאה ליד רעווַאט
 טימ לופ זיא סָאװ טנורנּפָא ןפיט א ןיא קניז ןוא לאפ ריא יו טכודענ רימ
 . . . טולב

 -יא ןַאטענ ריפ א ףלח ןסיורג ןטימ טָאה טנאה עדמערפ א יוװ סעּפע
 -סיורא טָאה ןברס רעטעליוקרעד טינ ןיימ .לסקע ןננוי םעד ןופ זדלאה ןרעב
 רעדילש א בַאה ךיא .ןעקורמ ןקידהנושמ א טימ ,םורב ןדליוו א ן{זָאלעג
 -טכאלש ןופ ןפַאלעגסיורא קיטסאה ןיב ןוא ,דרע רעד וצ ףלח םעד ןָאטעג
 םנופ טופב ןטימ ןסַָאגאב ןעוועג ןענייז טנעה עניימ ןוא םינּפ ןיימ .זיוה
 ןטעליוקעג םענענייא ןיימ ןופ טולב ןטימ טשימענסיוא ריִז טָאה סָאוו ,ססָא
 .. . טנאה רעקניל רעד ןופ רעגניפ זבָארנ

 -ראפ ןוא םענעטינשעצ ףיט ןיימ קידנעעזרעד ,עטנזח יד ,עמומ ןיימ
 םעד ןיא טָאה יז .טיירפרעד קראטש ריז טָאה ,רעגניפ ןבָארנ ןטסיטולב
 . . . טאג ןופ רעגניפ א --- םיקולא עבצא ןימ א ןעזענ

 טָאה -- ,רימ ראפ טימענ דיז ןבָאה תֹובָא תוכז יו שרעדנא טינ -
 ןטעשטעילאקעצ םעד ןעז רַאנ ףראד ןעמ --- ,גנורעטסייגאב טימ טהנעטעג יז
 ,עסילאק רעתמא ןא ןעמוקסיורא לָאז רע זא ,"ןכאמ טכערוצ" יוזא רענניפ
 . . . וויזירּפ ןופ ןריקארבסיוא םעשעצרעמ ראפרעד ךיד ןעמ טעוו

 -- ןפלאהענ טינ תונשקע סעמומ ןיימ ןיוש טָאה לַאמ סָאד רעבָא
 ןראוועג ריוא ןיוש ןיב ריא רַאנ ,טלייהעגסיוא רעגניפ ןיימ ךיז טָאה רָאנ טינ
 . . טחוש סיוא

 ענוָאק טוריג

 .1915 ,טכאנייב תועובש ברע ,ענשטעדָאלַאמ

 ,לאזקאוו םייב טניוועג ןבאה סָאװ תוחּפשמ עשידיי עכעלטע יד
 ךיז טָאה ענווַאק שורינ רעד זא ,לטעטשי {יא ןגָאזנָא חילש א טקישענ ןבַאה
 -שרע רעד ןעמוקעננַא ןיוש זיא עיצנאטס-זאב העד ףיוא : ןבייהעגנַא ןיוש
 .םישורנ יד טימ ןַאלאשע רעט

 וצנאג רעביא טיירּפשעצ לענשדזילב ריז טָאה סעיינ עכעלקרעש יד
 זיא םלוע רעד תעשב ,שרדמ-תיכ ןסיורנ םניא ןסירענניירא דיז זוא לטעטש
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 ,לטוט א ןרָאװעג זיא'ס .בירעמ ןקידתועובש םעד טנוואדעג ןוא זןענאטשעגנ
 קערש א .,ןגָאז ןזח םעד טרעהעג טינ ןיוש טָאה רענייק ,המוהמ א ,יירשעג א
 דרע יד יו טליפרעד רענייא רעדעי ריז טָאה לַאמאטימ ,ןלאפאב ןעמעלא זיא
 . . . ןַאטעג ?קאוו א ריז טָאה סיפ ענייז רעטנוא

 דיז ןבַאה -- ! ןַאט סעּפע רימֲַאל ? רימ ןעייטש סאו ,זדיי ---
 .ןטייז עלא ןופ ,תולוק ,.ןעיירשעג טרעהרעד

 טאה שמש רעד .רעמעלעב ןפיוא ןזיוואב בר רעד ריז טָאה דלאב
 -עלא .,ליטש"-טיוט ןרָאװעג זיא'ס .שיט ןיא ןַאטעג פאלק א חוכ !צנאג ןטימ
 -טיוט א טימ ,.בר רעד .בר ןפיוא ןרָאװעג ןעננאהעגנַא ןענייז ןגיוא סנעמ
 : ןרייר ןביוהעגנַא טָאה ,לוק ןכַארבעג א ןוא םינּפ ןסאלב

 ,שפנ חוקיּפ זיא'ס . , . בקעיל הרצ תע ןא זיא'ס ,יתוברו ירומ ---
 ריִמָאֿל ,ןדיי ,טמוק אט ! ןייז וצ בוט-םוי ללחמ הווצמ א זיא רעבירעד
 ,רעטסעווש ןוא רעדירב עכעלקילגמוא ערעזדנוא ןייז םינּפ לבקמ ןייג עלא
 . . ! ענװַאק ילונ יד

 טימ ,לוש עקידבוט-םוי עטצוּפעגסיױא יד טזָאלעגרעביא ןעמ טָאה

 ןּפאכ לכ םדוק ,םייהא ןפָאלענקעװא ךיילגנ זיא ןעמ ןוא ,טכיל עקידנענערב יד

 םעד זיא החּפשמ טימ םענייניא לייוו ,דניק ןוא בייוו זנייא ףיוא קילב א
 -ענ ןעגנוי-םיבצק ןוא סעלָאנעלאב ;בָאה דלאב . . . ןגארט וצ רעגנירג רעצ

 ייב ןוא ,לטעטש ןרעביא ןגָאי ןבייהעגנָא ריז ןוא .ןנעוו ןוא דרעפ טנאּפש

 ,רעטכעט עשידיי ,סעמאמ עשידיי .,טלעטשענּפָא ךיז ריט רעשידיי רעדעי
 -פםארא ךינ ףיוא ןבָאה ,רעצרעה עטמעלקראפ ןוא רעמינפ עטקיטייוועצ טימ
 -ַאּפ יד ,תולח ענעטכַאלפעג ,עשירפ יד ןשיט עקידבוט-םוי יד ןופ טּפאכענ
 -ענ עקידתועובש עקיכלימ יד ,ןעמיוק ןופ שיילפ פעט יד ,שיפ סעקסימוכ
 זוא .ןרופ יד וצ ןגָארטעגסיױרַא סע ןוא -- סרעמלאדזייּפש יד ןופ ןסקעב
 גנאל טרעיודעג טינ טָאה'ס . . . תולנע יד ךָאנ ןיינכַאנ ןעמונענ ךיוא ןיילא

 םילכאמ עקידבוט-םוי יילרע-לכ טימ ןרָאװעג ןדָאלעגנַא ןענייז רענענעוו יד יוװ
 -ןאב רעד וצ טלייאענקעווא דיִז ןעמ טָאה ןעמעלא םעד טימ ןוא ,ןזייּפש ןוא
 .עיצנאטס

 נראוונסע שידיי טימ רענעגעוו עטקאּפעגנַא ,עלופ עקיזַאד יד רעטניה
 עצנאנ יד .?טעטש עצנאג סָאד טעמכ ,היוול א וצ יוװ ,ןעגנאגעגכַאנ זיז
 םענענייא ןיא םערוטש םנופ ןבירטעג ,טעּפמיא טימ טנָאיעג ךיז טָאה הנחמ
 יד ,רעלגַאװ עקירעיורט יד ןענענענאב ןענעק וצ רעכיג סָאװ ידכ .ןצראה
 עטסוי ןעוועג ךָאנ ןטכענ טשרע ןענייז סָאו ,"?ארשי יחדנ" ענעבירטראפ
 -וקענ גנולצולּפ ןיא טציא ןוא ,ננאל-תורוד ןופ ענעסעזעגנייא ,םיטאבעלאב
 רעד ,שטיוועיילאקינ יילַאקינ ,םידוהיה ררוצ רעד ,לארשי אנוש רעד ןעמ
 24 ןופ רשמ ןיא ייז טָאה ןוא ,תולייח עשיסור עלא- ןופ רידנאמַאק-טּפיוה
 טציא זיב טָאה ןעמ סָאװ ,דרע רעד ןופ ןעלצרַאװ יד טימ ןסירעגסיורא העש
 טלּפמעטשענ ייז ןעמ טָאה ךָאנ וצרעד ןוא . . . רענענייא ראפ טכארטאב
 ןרַאט סאו ,אנוש םנופ ןענַאיּפש ,רעטעדראפ סלא ןכייצ-ןיק ןקיטולב ןטימ
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 יו ,ןפיול סאו ,ןעיימורא עשיסור עשידלעה יד וצ טנָאנ ןעניפעג טינ ריז
 . . . ןטנַארפ עלא ןופ .םידש יד

 םעד רעטניה רענייא ןענאטשעג ןיוש ןענייז עיצנאטס-ןאב רעד ףיוא
 זעמ עכלעוו ןיא ,ןריט עטלנירראפ טימ ןענַאלאשע עדנילב ,עננאל ןרעדנא
 . . . רעדניק עשידיי -- טציא ןוא תומהב ןוא דרעמפ טריפענ רעירפ טָאה
 זנַארטעג ךיז {בָאה ןענַאנאו-טסאל ערעטצניפ ,עדנילב ,עטקאּפעגנַא יד ןופ
 זיא ןעמ רעטנענ סאו ןוא .תולוק עטקיטשראפ ,ןעיירשעג עטלפייווצראפ
 ,עטכאמראפ יד ךרוד ןסירעג דיז ןבַאה רעקראטש ןוא רעכעה ץלא ,זעמוסעגוצ
 -עטאט ןופ ןעיירשעג ,רעדניק ןופ ןצָכולש ןוא ןייוועגנ סָאד ןריט עטלנירראפ
 יד טימ ןוא טנעה יד טימ טּפאלקעג ןבָאה ייז .עטלא ןופ ןצכערק ,עמאמ
 ןוא שידיי ףיוא טרעמַאיעג ןוא ןעירשענ ,ןריט ענעסָאלשראפ יד ןיא ןטסיופ
 : שיסור ףיוא

 ! רעפאוו ! נעסאוו ---

 ! ייבראפ זיא דניק ןיימ ---

 ! סיוא טייג עטאט רעטלא ןיימ ---

 ! טשלח עמאמ ןיימ ,רלאווג ---

 ! רעסאוו ! תונמחר טָאה ,טעוועטאר ---

 ענעמונאב טימ ןעירשעג ןעמ טָאה ןַאגאו ןטייווצ א ןיא ץענרע ןופ
 : תולוק

 -רבק וצ םיא טגנערב ! זדנוא ןופ ןנימ-רב םעד סיורא טמענ ---
 ..! לארשי

 "אוו יד וצ ןאמ ןייא יו ןַאטעג סיר א דיז זבַאה רענשטעדַאלַאמ יד

 -ראפ ,עכעלקילגמוא יד וצ שפנ-חוקיּפ םעד ןעגנערב רעכיג סָאװ ידכ ,ןענַאנ

 יו רעהא ןנַארטעג ךיז טָאה סָאװ ,לטעטש טָאה גנולצולּפ רעבָא ,עטשלח

 םירוסי ןוא רעצ ןופ ,תונמחר ןשידיי םנופ סעילאווכ יד ףיוא םערוטש א

 לעטש א קיטסאה דיז ןבענענ ,רעדורב םענענייא םנופ לרוג ןרעטצניפ םוצ

 טַאה ןעמ : קירוצ ףיוא ןאטעגנ סיוטש א ייז טלָאװ עילאווכ א יוװ ,ןוא פא

 טימ זראדנאשז ,1טאדלאס עטנפַאװאב ןגעק םינּפ לא םינּפ ןייטש ןעזרעד ריז

 עזייב טימ ןוא טנעה יד ןיא סעקייהאנ ןוא ןרעולַאװער ,ןסקיב ענעדאלעג

 "קערטשעגסיוא יד ןזָאלעגוצ טינ זבָאה סָאװ ,ןגיוא עקיטפינ טימ ןוא רעמינּפ
 ,םיאנוש לייוו ,רעדורב !טייווצ םוצ ןכיירגרעד לָאז טנאה עכעלרעדירב עט

 ,אנוש םוצ "אקשויטאב ראצ" ןטימ "איסַאר אקשוטאמ" יד ןזפיוקראפ סָאװ

 זיא יזא ! ןבענ טינ רעסאוו ןוא טיורב ןייק ןעמ רָאט ,"ץעמעינ" םעד

 . ..!} אוטסלאשטאנ רעשירעטילימ רעכיוה רעד ןופ לעפאב רעד

 ןייא ןופ :;ןרעדנא םעד ןנעק סנייא ןייטש ןבילבענ עלייוו א ןעמ זיא

 יד ןיא רערט רעטרעווילגראפ ,רעצ רעקידלּפאצ ,רעצרעה ענעסירעצ טייז
 ,קילב רעזייב ,ץראה-ולַאטש טרעצנאּפראפ ; טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,זגיוא
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 ינב עש"ידיי :טענַאיאב ןוא ןיּפש טימ טנפַאװאב ,האניש רעקידנשיצ טימ

 תוירזכא עשייונ ,עטעצעהענפיוא ןוא טייז ןייא ןופ ןענאטשעג ןענייז םינמחר

 ןטלַאװ ייז יו ערעדנא יד ענייא טקוקעגנַא ךיז ןבַאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 . . רעקראטש זיא סע רעוו ןטסַאמראפ דיז

 -לא רעד ןדיי עשלטעטש יד ייב ןדנוצעגנָא ךיז טָאה לָאמאטימ רעבַָא
 ףיא ןאטעג פאכ א ןעמ טָאה ,שפניתריסמ רעשידיי רעטווורּפעגסיױא רעט
 ןיא ךלימ טימ גירק יד ,ןעלסקא יד ףיוא זייּפש ןטימ ברעק עלופ יד ריג
 ססיב םענעלַאטש ןופ טנאוו רעד דרוד ןסיירכרוד ריז ןעמונעג ןוא טנעה יד
 עשיריי רעביא ןעשטשאווכ זבייהעגנַא ןבָאה טנעמַאמ םעד ןיא .טענאיאב ןוא
 םענעלַאטש טימ סקיב ןופ "ןדאלקירּפ" ערעווש ,סעקייהאנ ענרעדעל ּפעק
 ,תולוק עטלפייוצראפ .עכַאטאמוס עכעלקערש א ןרָאװענ זיא'ס ."קיטש"
 ,טרעמַאיעג ןבָאה סעמאמ .טלא ןוא גנוי ןופ ןסירענ ךיז ןבָאה ,ןעיירשעג
 : תעגושמ זיב ןעירשעג ןוא ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז ןסירעג ,טנעה יד ןכַארבעג

 םיא ןלעוו םיחצור יד ! דניק ןיימ ! דניק ןיימ זיא ּוװ ,דלאווג ---
 ! ןענעגרהרעד רךָאנ

 . . 9 וטסיב ּוװ ,עניימ ,רעטכַאט ---

 . . ! ךוז ןיימ טעוועטאר ---

 יד ןופ ןוא ,סעמאמ ןוא סעטאט יד ןופ ןדלאוונ יד ןוא תולוק יד
 עטקיטשראפ יד טימ ןסָאנעגפיונוצ דיז ןבָאה ,רעטכעט ןוא ןיז ענענַאלשעג
 -עסאלשראפ ,ערעטצניפ יד ןופ ןנַארטעג דיז זבַאה סאו ןענייוועג ,ןעיירשעג
 זופ ןדיי עצלַאטש יד טראּפשראפ ןעוועג טציא זענייז סע ּוװ ,זענַאלאשע עג
 . . . טעטש-רעטכעט עריא טימ ןעמאזוצ "לארשיב םאו ריע" יד ,ענווַאק
 -ענסיוא םוצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןענייועג ןוא ןעיירשענ עקיזַאד יד טָא
 .טכאנ רעקידתועובש רעד ןטימניא טקנוּפ ,טנייה טָאה סָאװ ,למיה ןטנרעטש
 רַאג זיא ,קלָאפ "ונתרחב התא" םנופ ןניוא יד ראפ ןטלאּפש טפראדעג דיז
 . . . פםעק עשידיי ןטלַאּפשעג טָאה אנוש רעד יו תודע ןא ןעוועג טציא

 עטלגירראפ יד ראפ ןוא עמרַאפטאלּפ-ןאב רעד ףיוא ,דרע'רד ףיוא
 -עּפאק ,ןעלטיה עקידבוט-םוי טרעגלאוועג דיז ןבָאה ,זענַאנאוו יד ןופ ןריט
 ,ושטעליוק ,תולח ענעטכַאלפעג טימ םענייניא דעלכיטיּפָאק עשרעבייוו ,ןשויל
 -עצ ןוא פעט נופ רעלברעש רעלקיטש טימ ,ןסקעבעג עקיכלימ ,עקידתעובש
 . . . זָאְלג ןטעגזאירב

 +*   .*8אר  הא 8

 עיצנאטס-זואב רעד ייב ָאד ריז טָאה סאו ,וויטַאמַאקַאל רעסיורג רעד
 ווא טפייפעצ ךיז טָאה ,רעסאוו טימ טעסַאילשזעננַא ןוא ןעקנורטעגנָא ריז
 .לאנניס א ןבענעג ןבָאה עטמאאב-זאב יד ריור ןליונק טימ ןעייּפש ןעמונעג
 יד .ןגעוואב ןעמונעג םאזננאל ךיז טָאה ןַאלאשע רענעדַאלעגנַא רעווש רעד
 ידכ ,ןסלער ענעלַאטש ,עגנאל יד ףיוא ןּפאלק ןעמונעג ןבָאה ענייז רעדער
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 -אשע ענעמוקעגנא ,עיינ יד ראפ ץאלּפ ןכאמ וצ ,ןרָאפוצקעוװא רעכיג סָאװ
 ,םישורג עשידיי רעטנזיוט ,עשירפ ריז טימ ןעגנערב ןפראד ןלעוו סָאװ ןענאל
 . . . ןיהּוװ סייוו רעוו טריפעג ןרעוו סָאװ ,סעקינדנו-ענ עיינ טימ

 וענאטשעג ןענייז סָאװ ,ענשטעדַָאלס ?טעטש ןופ ןדיי יד
 -ואב רעד ןופ ןאקראּפ טייז רעטייווצ רעד ףיוא עטנַאיראפ ןוא ענעבירטראפ
 עמוטש טימ ןבַאה ,זיּפש טיס ברעק ענעבילבענרעביא יד טימ ,עיצנאטס
 זרעוו סָאו רעטסעווש ןוא רעדירב עכעלקילנמוא ערעייז טיילגאבסיורא ןקילב
 ןענאטשעג ןענייז ייז . , . תולג ןטייוו א ץעגרע וצ טריפעג ןגיוא ערעייז ראפ
 ץראה רעייז טימ רעבָא ,ןניוא ענעסָאנראפ ןרערט טימ ,עטרעווילנראפ יו
 ענעסַאלשראפ יד ןיא םישורג יד טימ טרעדנאווענטימ ייז ןבָאה המשנ ןוא
 . . . ןענַאלאשע

 עקידבוט-םוי יד ןענייז .םייהא טרעקענמוא ךיז טָאה ?לטעטש ןעוו
 ןענאטשעג ןענייז ןשיט יד .ןעננאגעגסיוא ןעוועג גנאל ןיוש טכיל-שטנעב
 טרירעגוצ טינ ךיז טָאה ליומ שידיי ןייק ןוא טנאה שידיי ןייק ..עטלבַאראפ
 וצ טרעהענפיוא םינ ץלא דאנ ןבָאה ןרעיוא יד ןיא .ןסע ןקידבוט-םוי םוצ
 ,עדנילב יד ןופ ןנַארטעג דיז ןבָאה סָאװ ,ןעיירשעג עטקיטשראפ יד ןרעמַאי
 : תוסיפת עקידנרעדנאוו ,ערעטצניפ

 ..} רעפאוו ! רעפאוו ---

 . . הניק ןיימ טעוועטאר ---

 *  לא הא א 28

 קעװא ?טעטש ןיא טכאנ רעקידרעמוז ,רערעטיול רעקיזָאד רעד ןיא

 רָאנ י"תועובש ןוקית" םעד ןגָאז ןעננאנעג טינ טציא זיא ןעמ .לוש ןיא

 םעיינ א ןטכירּפַא ןעמוקעג ןענייז ,סיורג ןוא ןיילק ,טלא ןוא גנוי ,עלא

 תולנ ןטלא ןפיוא ןייּפ ןוא רעצ ןעמוטש םעד ןסיגסיוא ;"תוצח ןוקית"

 .... המואה תולג םעיינ ןפיוא רעמ 'ךדָאנ ןוא ,הניכשה

 -ּפא טצעזענקעווא דיז ןבָאה םיטאבעלאב עשלטעטש יד טימ בר רעד
 ערעסערג עשינכש יד וצ ןשעּפעד טּפאלקעג טָאה ןעמ .הפיסא ןא ןטלאה
 ,הבושת עכיג ןייק קידנגירק טינ ןוא .,קסנימ ןוא ענליוו ,תוליהק עשידיי
 סאוו ,לטימ ןטוּורּפענסיוא ןשידיי ןטלא םעד ןָא טנַאמרעד ךיז ?טעטש טָאה
 הנכס א תעשב זא ,רעדניק ענייז טנרעלעג טָאה בקעי רעטַאפ רעטלא רעד
 -עננַא ךיז ןעמ טָאה . . ."וישע רעדורב" םוצ הנתמ א ןקיש ייז ןלאז הלודג
 יד טימ בר רעד זא ,דהא הֹּפ ןבילבעג זיא .הצע רעקיזָאד רעד ןָא טּפאכ
 זוא הנתמ ערעסערג סָאװ א ןעמענפיונוצ ךדיילג ןלָאז ריעה יבושח עטסטלע
 טימ טעוו רשפא :;םחרי ילוא ,"רעטצנעפ עכיוה" יד ןיא ,ןיהא ןגַארטסעוװא
 -רעד טעװ רע ןוא ,וישע רעדורב ןזייב םנופ ןרָאצ רעד ןרעוו טליטשעגנ םעד
 . .. 4 ענװָאק ילוג יד וצ רעסאוו ?פעל א שטָאכ ןזָאלוצ וצ ןביול
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 םייהא ןפַאלענ רלאב ,סעכַאלעמלאב ,רעמערק ,םירחוס ,ןדיי ןענייז
 -םוי ברע ןטימ ןעלטייב זןוא סרעטסייט עקידעכַאו ערעייז טכארבענ ןוא
 . .. . שיט שרדמ-תיב ןסיורג ןפיוא טניילענקעווא סע ןוא ןוידּפ ןקידבוט

 -ענסיוא טאהענ ךיז טָאה טכאנ עקידתועובש יד רעדייא ךַאנ ןוא
 5קעז ןרעווש םעד קידננַארט ,ןדיי עבושח עקינייא טימ ,בר רעד טָאה ,ןשַאל
 -יטייז טימ ןוא ,לוש ןופ טכיילשעגסיורא ?יטש דיז ,טלעג ןטעברוהעגפיונוצ

 ."ץירּפ" םעד ןופ ריט רעד ןיא טּפאלקעגנָא ןוא ןעמוקעג ןגעטש ןוא ןנעוו עק
 רעד ראפ טעשארטסעג ,טלדיזענ .טרעזייבעג "ןודַא"7 רעד דיז טאה הליחתכל
 רעבא .ףאלש ןקיטכאנ ןייז ןיא םיא ןרעטש ןופ "הּפצוח רעקסווַאדישז"
 ,שיט ןייז רעביא ןעגנולקעצ ךיז טָאה דלַאג ןשידיי םנופ גנאלק רעד דינ יוװ
 . . . ןראװעג ליטש דלאב 'קינלאשטאנ" ןכיוה םנופ הזנור עסיורג יד זיא
 ןטסאמענ גיוא ןטימ רע טָאה ,טכיל םענעדנוצעגנָא םנופ ןייש רעד ראפ ןוא
 ןייז וצ רבוע ריא בילוצ ךיז טניול יצ ,"הנתמ" רעשידיי רעד ןופ טרעוו יד
 יד וצ רעסאוו ןוא טיורב ןעננאלרעד ןרָאט טינ ןופ טָאבראפ ןגנערטש ןזפיוא
 . .. ! רנאלרעטָאפ םנופ םיאנוש יד ,"סעדישז"

 טלענ ןשידיי ןטימ עדורג יד זא ,טגייצרעביא ריז טָאה רע דיג יוװ ןוא
 סאו ,ךעלענייא עקניניילס ,עיורג ענייז ןבָאה ,רעווש ןוא סיורג גונעג זיא
 שזא ריז ,םינּפ ןטיור ,ןקיצלאמש ,ןטעפ ןייז ןיא ןעמנוושראפ ןעוועג ןענייז
 ;עמונעג ךיז תחנ סיורג ןופ ןוא ,עלעכיימש ןערטיכ םעניד א טימ ןדנוצעצ
 : טמורבעגסיורא ץרוק ןוא ךעלעצנַאו עקיציּפש ,עטראה יד ןעיירד

 .. . (ןעעז ןיוש ןרימ ,טוג) םירטָאמסַאּפ ,ָאנדאל ---
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 זובאה םישורנ עטקאּפעגנָא יד טימ ןטרַאּפסנארט ענעמוקעגנַא ,עיינ יד
 םראדנאשז רעזייב רעקיטכענ רעד .עטשרע יד ןופ לזמ רעמ טאהעג ןיוש
 ,פדייש ןיא עקייהאנ רעד טימ דרעװש יד טניילענניירא טאהענ ןיוש טָאה
 ,ןפראווראפ ?סקא ןפיוא זיּפש ןטימ סקיב יד טָאה ןֹוי רעשיסור רעּפמעט רעד
 טארד טנורעקלעפאב רעקיזַאד רעד טא ןופ זא ,טלימרעד טציא טלָאװ רע יו
 ןריט ענעסאלשראפ יד . . , דנאלרעטַאפ ןייז ראפ !הנכס ןייק טינ רעמ ןיוש
 -רעד זבייהעגנַא דלאב טָאה ןעמ .טנפעעצ טיירב דיז זבָאה ןענַאלאשע יד ןופ
 .עקנארק .םילוג עטשלחראפ יד ןקיווקרעד וצ רעסאוו ,דלימ ,טיורב ןעגנאל
 תוברע רעד ףיוא -- ןגַארטענּפָארא טנעה יד ףיוא ןעמ טָאה עטשלחראפ
 -ראפ ןוא עטשלחראפ יד ךינ יו זא ,םיטאבעלאב ענבושח יד ןוא בר םנופ
 הנחמ רעד וצ ןלעטשוצ קירוצ ייז ןעמ טעוװ ,ךדיז וצ ןעמוק ןלעוו עטכאמש
 ןוא ּפעקכ עטרישזאדנאב ךדאנ טימ לייט א ,טיילעגנוי עשלטעטש . . . םילונ
 ושייג םעד טימ תונמחר ןשידיי ןשיווצ המחלמ רעקיטכענ רעד ןופ טנעה
 הדיצ טימ ייז זגרַאזאב וצ דעלדימרעדמוא טעבראעג זבָאה . , . תוירזכא
 .נעוו ןטייוו רעייז ףיוא דרדל

 ןפרַאװענפיורא ךיז טנעה עקידרעטיצ טימ טָאה םישורג הנחמ יד
 טימ ןוא ,רעסאוו ןוא ךלימ טימ גירק יד ףיוא רקיע רעד ןוא ןסע ןפיוא
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 תעשב ןוא ,דעלהפוע יד ,רעדניק עטשלחראפ ערעייז ןקיווקרעד ןעמונעג םעד
 : ןּפיל עכיילב ,עקידרעטיצ טימ טעשטּפעשעג ייז ןבָאה השעמ

 -חוקיּפ ןקיזַאד םנופ תוכז םניא ,?ארשי ינב וניחא ,ןדיי ערעייט ---
 . ...לזמ רערעטצניפ רעזדנוא ןפערט טינ לָאז ךייא זא ,ןבענ טָאנ לָאז ,שפנ

 : טרעפטנעענ קירוצ ןבָאה ןדיי עשלטעטש יד ןוא

 ושידיי םעד טינ טרילראפ ,טסיירטעג טייז; רעטסעווש זוא רעדירב ---
 . . ! לארשי ןמלא אל ןא ,טקנעדעג . . . ןוחטיב

 עטלצרַאוװעגסיױוא ,ענעפירעגסיוא גנולצולּפ עקיזָאד יד טָא ןשיווצ ןוא
 -לעוועג רָאנ רעירפ גָאט ןייא טימ טשרע טָאה ןעמייה ערעייז ןיא סָאװ ,ןדיי
 -רעקדַאבַאלס עניימ ןופ ?יפ טנעקרעד טציא ךיא 'בָאה ,המכח ןוא הרות טקיט

 -נַא ןקירעיורט ןקיטציא םעד ייב ןוא .םינכש ןוא טניירפ ,םירבח רענווַאק
 ושיגארט ןקידתופתושב םעד טליפרעד רעקראטש רַאנ ךיא בָאה ,ןרעייז קילב
 . . . ?רוג ןשיריי

 לא כא הא יא * 

 א טכוזענ טָאה סָאװ ,םידוהיה ררוצ רעד ,שטיוועיײלַאקינ יײלַאקינ

 ענייז ןופ תולּפמ יד ןופ דלוש יד ןפראוווצפיורא ןעמעוו ףיוא ?זאזעל ריעש

 -ייה םעד דיֹוא ןראלראפ ,"ענווַאק שורינ" ןופ הריזנ ןייז טימ טאה ,תולייח

 ענװװַאק ןופ ענעבירטענסיורא תונחמ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד : טנַארפ ןשימ

 טאהעג ןענאלאשע עגנאל ערעייז טימ ןבָאה סָאװ ,טעטש-רעטכעט עריא ןוא

 -יא טײרּפשעצ דיז ןבָאה ,ןגעו עשירעטילימ יד טמיוצראפ זוא טלעטשראפ

 סעגערב יד זיב דנאלסור םענװאלסַאװארּפ .ןקיליה7 םעד רעב

 טכער זייק טאהעג טינ סופ שידיי ןייק טָאה טציא זיב ּוװ ,אגלַאװ ךייט םנופ

 ... . תוליהק עשידיי עיינ ןעיוב ןעמונענ טרַאד ןכאה ,זעניפעג וצ טרַאד ריז

 ןעדָאנ ןדמערפ א רעטווא

 .1915 רעמוז ,ענשטעראלאמ

 ןוא ןדיי רעלדער ןעייטש ,קראמ ןיא ,לידבהל ,זוא שרדמ-תיב ןיא
 "ןזאקוא" המחלמ עיינ יד ,"סעינעלוואיבַא" יד טנעוו יד ןופ ּפַארא טנעייל זעמ
 טימ יו ןפערט רעטרעוו עשיסור עסיורג יד .טכאמ רעשירעטילימ רעד ןופ
 ,עננוי ןופ עיצאזיליבַאמ עשירפ א ןיוש טפור ןעמ : זצראה זיא ןזיּפש עפראש
 ןפיפסיוא זפראד ןלעוו סָאװ ,"סעקינטעליב עטיור" ערעטלע זןוא עקירָאא 89
 עלא ףיוא ,םוטעמוא טָאה סָאוװ ,יימרא רעשיסור רעד ןופ ןעייר ערעטיש יד
 גרעביןטאּפראק יד ףיוא ןוא עיצילאנ-חרזמ ןיא ,ןסיירּפ-חרזמ ןיא ,וטנַארפ
 ,םירבק טימ :רעב דיז רעטניה טזַאלעגרעביא

 ,לאמארעדיוו ןוא לָאמאכַאנ ןלעפאב עקיזַאד יד טָא רעביא ןעמ טנעייל
 סאוו ,רענשזריק ,רעדיינש ,רעטסוש ,תוכאלמ ילעב עשידיי עקימורא יד ןוא
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 ןעייטש ,ירבע .רעשיסור ,רעדמערפ רעקיזַאד רעד טָא ףיוא טינ דיז ןעייטשראפ
 ,שטייט םעד "ליומ ןטנרעלעג" םנופ ןּפאכפיוא ןליוו ,ןרעיוא עטציּפשעגנָא טימ
 זרעווילנג טולב סָאד ןכאמ סאו ,זקערש סָאװ ,רעטרעוו עקיזַאד יד ןופ ןיימ םעד
 םעד ,ןטייווצ םעד ןיוש ןעמ טפור סָאד זא ,ךיז ןעמ טסיוורעד .ןרעדַא יד ןזיא
 ןעמ יו ,ענענַאלשרעד םייהא ןעמ טמוק .ןטאט םעד ריוא ןוא ןוז ןטירד

 -אמ ןרעהרעד .ּפַאק ןרעביא עניבוד רעשירפ א טימ ןנַארקעג גנולצולּפ טלַאוװ
 טסייר ,ןיד-רזג םעיינ ןפיוא טנעה יד ייז ןכערב ,הרושב עקירעיורט יד סעימ
 טנייוואב סאד .דעלביטש עשידיי רעקילדנעצ ןופ הללי א ,ןייוועג שירפ א דיז
 ןיוש ףראד סאו ,רעזייּפש םעד -- ןטאט םעד ,ןוז םעד סנטייצאב ןיוש ןעמ
 . . . סירוצ ןיוש ןעמוק קינייוו רעייז ןענאוו זופ ,ןיהא ןיינקעווא דלאב ריוא

 28 כא = לא = הא = לא

 וצ טאהעג ךיא באה סָאד .ענעפורענ יד ןשיווצ דיוא ןיוש זיב דיא
 רעד וצ רענעבירשעגוצ א ,בתכנ א ןעוועג זיא סָאװ ,ןטאט ןיימ ןעקנאדראפ
 .עטאט ןיימ .נוב רייט םייב ,ןליוּפ ןיא עלעטעטש א ,ענימג רעשטיווָאנאכעשט
 וצ קיטיינ ראפ ןטלאהעג טינ טָאה ,טייצ רענעי ןיא סעטאט עשידיי עלא יו
 -ענוצ דניק רעדעי וצ רַאנ ,עטאד-טרובעגנ רעייז טיול רעדניק ענייז ןביירשראפ
 -ענסיוא זיא לָאמטפַא זא יוזא ,ייווצ רעדַא רַאי א ןעמונענּפַארא רעדַא ,ןבעג
 -- רערעגניי רעד ןוא ,רערעגניי רעד ןרָאװעג זיא רערעטלע רעד זא ,ןעמוק
 .רערעטלע רעד

 ,רוּפיכ-םוי ךָאנ גָאט א ,גָאטסטרובעג ןיימ טיול סָאוװ םעד טָאטשנָא זיא
 ראי םנופ טסבראה ןיא טשרע "רעסייק זראפ ןלעטש" ךיז טפראדעג ךדיא בָאה
 ןיילא טָאה עטאט רעד ןכלעוו ךַאנ ,טרַאּפסאּפ ןשיסור ןטיול רעבָא זיא ,8
 -קאוורעד א ,"רגוב" א ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ,"ןליוּפ ןייק שזא" ןרָאפ טזומעג
 .ןעגנאגענקעווא זיא 1919 רָאי סָאד רעדייא ךַאנ ,רענעס

 ,םענייש ,ןטלזיירסעג ןטימ לרוחב ןקירַאי 18-17 ןגנוי םעד ריז טָאה
 רעד וצ סּפעש א יוװ ןריפ ריז ןזָאל וצ טסולגעג טינ רַאג ,רָאה פאק ןטכידעג
 רעד ראפ חבזמ ןפיוא ּפָאק ןטקַאלעג םענייש ןייז ןניילקעווא םידיב זוא הטיחש
 ! ןיינ ןוא ןיינ ? דנאליןעמַארנַאּפ ןקיזַאד םעד ראפ ,זודז-תלשממ

 זיא רימ ייב סנטצעל ריז טָאה םזיראצ ןקיטולב םעד טָא וצ האנש יד
 -ורפ יד בילוצ יוזא טינ ןעמונעג ריז טָאה סָאד .טרעקאלפעצ רעמ דָאנ זצראה
 'םישורג עטצעל יד ןוא סעצַארּפ סילייב ,תוריזג ,זעמַארגַאּפ עקירעיורט עקידרע

 ןיוש ךיז קאה ןייז טימ טָאה םזיראצ רעשירעטילימ רעד סָאװ רקיע רעד רָאנ
 רעד ןעוועג זיא סָאד .החּפשמ רענענייא ןיימ רעביא ןזַאלענּפָארא טאהעג
 טָאה טכירעג-סגירק רעשיסור רעד סָאװ ,?ייטרוא-טיוט רעטמיראב קירעיורט
 ,ןוז א טימ רעטַאפ א ,םיבורק עניימ ףיוא טסַאּפערק רענדַארנ ןיא טריפעגסיוא
 ןענייז ייז .ןאמצלאז ןעמַאנ ןטימ ,קסירב ןופ רעדורב א ןוא ,קַאטסילאיב ןופ
 גנוטייל-רעסאוו ןריפנייא טפראדענ ןבָאה סָאוװ ,סעקישטאירדַאּפ עסיורג זעוועג
 טרַאד יירד עלא לובליב א בילוצ ייז ןעמ טָאה .ננוטסעפ רענדַארג רעד ןיא
 .ןעגנאהענפיוא
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 קערש-טיוט א ןפראוועגנַא טָאה גנוריסאּפ עקירעיורט עקיזַאד יד טא
 -עסיטנא ,"עקידהאמ-ץראווש" יד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעצנאנ רעד ףיוא
 ףיוא ןפרַאוװעגפיורא דלאב ךיז ?גיופ-ביור א יװ טָאה עסערּפ עשיסור ,עשיטימ
 -ענ ןוא ,ןטייז-רעדאפ עריא עלא ףיוא טרימשעצ סע ןוא סעיינ רעקיזַאד רעד
 -ערראפ ןענייז ןדיי עלא זא ,לארשידללכ ןצנאג ןפיוא טפיג רעמע ןסינ ןעמונ
 . . ."איסאר אקשוטאמ" רעקילייה רעד ןופ םיאנוש ,ןענַאיּפש עשישטייר ,רעט

 עניימ וצ ןעשעג ןיא סָאוװ ,עידעגארט עכעלרעדיוש עקיזָאד יד טָא

 ןעגנאגעג ןיב ריא נו .ןסענראפ טנעקעג טינ ןפוא םושב דיא בָאה ,םיבורק
 םעד ןופ דליב סָאד רימ ראפ טבעוװשעג קר טָאה ןענאטשענ ןיב ריא וו ןזוא
 ןסעגעג" ל?לַאמא בָאה ךיא ןעמעוו ייב ,ןאמצלאז רעקסירב ןקיטסול ,ןכעליירפ
 א טימ הילת רעד ףיוא קידנעגנעה ןעזעג םיא ךיא בָאה טציא ןוא ,"גָאט א
 .םינּפ ןטיוט ןייז ףיוא ?כיימש ןטרעווילגראפ

 רעייז זפורעגסיורא רימ ייב טציא טָאה קיטייוו ןוא רעצ רעמ ךָאנ ןוא
 רעייז ראפ טנגעג רעצנאג רעד ןיא טמשעג טָאה סָאוװ ,עשַאווד עמאמ עטלא
 -איב ןופ ןעמוקּפארא יז טנעלפ רעמוז רעדעי .ליח-תשא ןא ,יורפ רענולק א
 רעקיזַאד רעד טָא ףיוא .תובא-רבק ףיוא ?טעטש ןיא זדנוא וצ קַאטסיל
 םוראוו .רָאי ץנאג א טקוסעגסיורא ,גראווניילק ,רימ ןבָאה רערעזדנוא הבורק
 ,עטמיראב יד ןופ קאּפ ןשביה א הנתמ א ןעגננערב טלַאמעד זדנוא טנעלפ יז
 טגיל םעט רעייז סָאװ ,ןַאמ ןוא סעלעביצ טימ לצעלּפ רעקַאטסילאיב עקאמשעג
 רעביל רעד טָא ןופ טכארטעג רַאנ ךיא בָאה . . .ליומ ןיא םויה דע ךָאנ רימ
 -.םוא ןא יז עז ךיא יו טלעטשעגרַאפ רימ ריז טָאה סע .עשאווד "עמומ"
 טרעה ןוא ,"לחר רעטומ" רעזדנוא יוװ ,ןעלנַאװמורא ,ענעכָארבעצ א ,עכעלקילג
 -ויא ןא ןוא ןיִז ייווצ ,רעדניק עריא ףיוא ןענייוו ןוא ןגָאלק וצ ףיוא טינ רָאנ
 -רעדיוש אזא ףיוא ןעמוקעגמוא גָאט ןייא ןיא יירד עלא ןענייז סָאװ ,לקינ
 ,ןפוא ןכעל

 סָאװ ,"דנאל רעטומ" אזא ןקידייטראפ ןייג טנעקעג ךיא בָאה יוװ ָאט

 ? עמאמ-ףיטש רעזייב א ןופ יו רעגרע ליפ ךָאנ ןעווענ ןדיי זדנוא וצ זיא

 ןיא טאדלַאס ןשידיי םנופ ?רונ רעד נעט ענעי ןיא זיא ךַאנ וצרעד
 ןופ ןדייל יד ןופ רעמאזיורנ ןוא רעשינארט רַאנ ןעוועג יימרא רעשיסור רעד
 טולב ןייז .רעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעליוויצ רעד
 -אב ןעמ טָאה ןברק ןייז רעבָא ,זעמונעג ןוא טרעדַאפעגנ ןעמ טָאה שיילפ ןוא
 ןטאדלאס-טימ ענייז ןופ ןגיוא יד ןיא .ןקיצערק א ןופ הנתפ א יו טכארט
 ראפ ,סורט א ראפ ןעוועג טנכערראפ רע זיא ַאוטסלאשטאנ ערעכעה ןוא
 ןעמ טָאה םירט ןוא טירש רעדעי ףיוא .ןָאיּפש א ןוא רעטערראפ א ,ןדחּפ א
 .טָאּפשעג םיא ןופ ןוא טקידיילאב םיא ,םיא רעביא טעוועקעדזיא ריז

 -נאנעגייבראפ ןוא טנַארפ זופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטאדלָאס עשיריי
 ,סעטכישעג עסיליורג טלייצרעדנַא ךיז ןבָאה ,ענשטעדָאלַאמ ?טעטש ןכרוד ןעג
 ןבַאה ראה יד שזא ,רערעדנא רעד ןופ רעכעלרעדיוש ןעוועגנ זיא ענייא סָאװ
 ןתוירזכא עכעלקערש טיינאב יימרא עשיסור יד" :; רעיוּפאק טלעטשענ ריז
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 באה שידיי טעוועבאר ןעמ ;גנורעּפלעפאב רעשידיי רעזַאלצוש רעד ןנעק
 -יימ ןטימ דעלטעטש ןוא טעטש עשידיי קעווא ןעמ טזָאל ןוויכב ;סטוג ןוא
 -ףארגעלעט ףיוא ןוא רעמייב ףיוא ןעננעה עיצילאנ ןוא ןלוּפ ןיא ;רע
 סעטאּפאק ענעסאלטא ,ענעדייז-ץראווש ןיא ןָאטעגנַא ,םיפונ עשידיי סעּפולס
 ןעמ טוט יוזא" זא ,ןטפירשפיוא עטלגַאנעגוצ טימ ,סיפ עטנקַאזאב-סייוו טיימ
 . . .".רעטערראפ ןוא ןענַאיּפש יד ,סעדישז יד וצ

 רימ טימ לאז סע סָאװ -- "!המ ילע רובעי" : ןסָאלשאב בָאה ךיא

 ,רעסייק ןשיסור םעד טָא ןעניד ןייג טינ ןפוא םושב ךיא לעװ ,ןעשענ טינ
 טָאה ,שטייד םעד ןנעק המחלמ א ןריפ וצ טָאטשנַא סָאװ ,לארשי-אנוש םעד
 יו ,ןדיי ,עזָאלפליה ,עכאווש ,זדנוא ןגעק המחלמ א ןריפ ןביױהעגנַא רַאג רע
 ! ? אנוש רעתמא ןייז ןעוועג ןטלָאוװ רימ

 ...! ! } טינ ייג ךיא ! ! ןיינ

 *  א 8 8 2

 תולובחתו תוצע יילרעלכ רימ ראפ ןכוז ןביוהעגנַא דלאב טָאה ןעמ
 ,עטנזח יד ,הקבר-היח ,עמומ ןיימ .רעייפ םנומ ךימ ןעוועטארוצסיורא יוזא יו
 ןקאהּפַא ,םומ א ,"רעלעפ א ןכאמ" דיז לָאז ךיא שרעדנא טינ טלָאוװעג טָאה/

 זא ,ינק א ןעועטראהראפ ;"רעיוא ןיא עקפייפ א ןכאמ" ;רעגניפ א דיז
 -אמ א ,רעכאנז א ,"רָאטקַאד" א טאה יז .ןגייב ןענעק טינ ךיז לָאז סופ רעד
 -אוו ןיא ןוא רעייפ ןיא ןייג ריא ראפ טעוװ סָאװ ,דניירפ ןטוג א ןריא ,רעכ
 . . . רעס

 טלאװעג טינ רַאג ןעמעלא םעד ןופ בָאה ,ןיילא רבד-לעב רעד ,רעבָא ךיא
 ןרעוו ,םומ א טימ ןבעל רעדייא" : טהנעטעג בָאה ךיא .ןעקנעדעג ןוא ןרעה
 ."טיוט רעד רעכיילנ ןיוש זיא ,עקילאק עטסיוו א

 -עטוג ןוא םירבח עניימ ייז ןשיוװוצ ,לטעטש ןופ טיילעגנוי עקינייא
 רעד וצ ןּפיל יד ףיוא הכרב סעמאמ רעייז טימ ןפיול ןעמונעג ןבָאה ,טניירפ
 ןופ ןרעוו זעמונראפ גָאט עדאיל א טלַאזעג טָאה סָאװ ,ענליוו טָאטש רעסיורג
 ןלאפניירא ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא םורא יוזא ןעמ טעוװ ,תולייח עשישטייד יד
 ,ןטרָאד זא ,טסוװועג טינ טלַָאמעד ךָאנ טָאה ןעמ - . ."טנעה עשייונ" ןיא
 -קערש ,רערעגרע ?יפ א ךָאנ ייז טראוורעד עיצאּפוקַא רעשישטייד רעד רעטנוא
 ןיא .ןילּפיצסיד עשירעקנוי-שטייד ,טעברא-ננאווצ ,רעגנוה ; םונהינ רעכעל
 .ובעל עגננוי סָאד ןעוועטאר וצ יבא ,רעסאוו ןיא רעייפ ןופ ןפָאלענ ןעמ

 .תוביס רס א בילוצ ענליוו זייק ןניוצענ טינ ץראה סָאד רעבָא טָאה רימ
 ,עקאט --- "רשפא" ךריא גָאז סָאװ ,ןיינ --- ןעוועג רשפא זיא הביס טּפיוה יד
 ןפַאלטנא סנטייצאב זיא סָאװ ,לשרעה רבח ןרעייט ןיימ בילוצ רעכיז ,סיווענ
 רע טָאה ,ןעמענראפ רעכיג סָאװ טרַאד םיא לָאז שטייד רעד זא ,ענליוו ןייק
 .ןהיתב ןייז רעביא ןוקעּפַא ןא ןייז וצ ןבילקענסיוא ךימ ,הטילּפ ןייז ראפ
 זא ,םימחר ןטעבעג ךימ טָאה רע ."עקנעשזעב" עקיניוא-ץראווש ,ענייש א
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 יי יללילטי ,,---.י-

 בַאה .גיוא ןיימ ריא ןופ ןָאטּפָא טינ ןוא ,ןצישאב ןוא ןטיהאב יז לָאז ךיא

 . . .. השקב ןייז ןליפרעד וצ טגָאזעגוצ םיא ךיא

 טפאשקנעב ןופ ןעננאגענסיוא טינ ריש עקאט זיא ךעבענ היתב ןייז

 ראפ ךיא געלפ רעצ ריא ןרעדניל וצ ידכ ןוא ,ןעלשרעה ןטבילעג ריא ךָאנ

 ןלעװַאנ עשיסור ,עשיטנאמאר ,עטנאסערעטניא-טכע ,ענייש ןענעיילרַאפ ריא

 ,ריצאּפש עננאל ףיוא נעט עצנאנ ריא טימ ןעננאנענמורא ןיב .עיזעַאּפ ןוא

 גנולצולּפ טרעוו יז יו הנבל ענרעבליז יד טרעדווװאב .לטעטש ןרעטניה

 ךלאב יז טמוק ,סנ א ךרוד יװ ,טָא ןוא ןקלָאװ ןלעקנוט א רעטנוא ןלאפראפ

 .רעירפ יו רָאלק ןוא קידרעבליז יוזא טקנוּפ ,טייז רעטייווצ א ןופ סיורא רעדיוו

 -שרעה ריא טימ ,וטסיירט טווורּפעג יז ךיא בָאה ,ןעשעג ךיוא טעוו יוזא טָא

 ןרעדנא םוצ סנייא טעילוטענוצ ןסעזעג רימ ןענייז ?ָאמנייא טינ . . . ןעל
 -ראפ א טימ ןוא ,סעומש ןקיצראה א רעייז ןיא טפיטראפ ,טכאנ עצנאנ א

 . .. . גנאגפיוא ןוז א ףיוא טראוועג םעטָא ןטפאכ

 .ר היתב עקידווענח .ענייש יד ןזַאלרעביא טנעקענ ךיא בָאה יװ ַאט

 ריוא דימ לָאז רע ןא ,ןנעקטנא שטייד םעד ןפיול ןוא טָאראב סטָאנ ףיוא

 . . * טנעקעג טינ ןפוא םושב סָאד בַאה ךיא ,ןיינ ? ןעמענראפ

 לא הא הא 8 א

 וָאג ףיוא ןלאפעג זיא ,ּפַאק ןשליבצנאמ ןטימ ,עטנזח יד ,עמומ יד

 ןשלאפ א רימ ראפ ןנירק רעכיג סָאװ ןעז ףראד ןעמ : האצמה רעיײנ-?גַאּפש א

 טמענ ּוװ רעבָא .רעגניי ראי א טימ שטָאכ ןכאמ ךימ לָאז סָאװ ,טרָאּפסאּפ

 ,ןינע רערעװש אזא טינ ןיוש זיא סָאד רעבַא ? "?תולעמה ריש" אזא ןעמ

 דייטש ריא יוװ ,ןזיוש טעוװ יז .ןעמומ רעד וצ ןזָאלרעביא ןיוש ןעמ ףראד סָאד

 .הצע ןא םעד וצ ךיוא ןעניפעג ,זיא רעג

 זיא רעטעפ רעד רָאנ יו ,טכאנ וצ תבש א ןיא ,לָאמנייא עקאט ןוא

 געו ןיא ןטכירסיוא םיא ןעמונענ עמומ יד טָאה ,שרדמ:-תיב ןופ ןעמוקעג

 -טע ענעשעק-םעזוב ןייז ןיא טיינעגנייא ,דרדל הדיצ םיא ןבעגעגנטימ : ןיירא

 א ןפיוק וצ ףיוא ןבילקעננַא טאהענ טָאה יז סָאװ ,?בור קילדנעצ עכעל

 ליטש דיז טָאה ,טנאה ןיא לָאסאראּפ ןייז טימ ,רעטעפ רעד . . . עלהמיהב

 לטעטש םוצ שזא ןאב רעד טיַמ ןזָאלעגקעוװוא ריז ןוא בוטש ןופ טראשעגסיורא

 -סאראטס" ןשידיי ןטנאקאב ןייז וצ ,דזעיוא רעקייליוו ,(וואלסידוב) דיוב

 . - ."הרוחס עתמא" יד םיא ייב ןפיוקוצנייא "עט

 "וצ ,יקסנילַאד םחנמ ןזח רעד ,רעטעפ רעד זיא םורא נעט רַאּפ א ןיא
 טלאוו רע יו ,םינּפ ןפיוא עלעכיימש ןכעלקילג א טימ םייהא ןעמוקעגקיר
 זַאטעג גאז א טייהרעליטש ןוא ,סניוועג עסיורג סָאד ןעננוװעג זבָאה טציא
 ; רימ וצ ןוא ןעמומ רעד וצ

 . . . ?זמ טימ ןייז לָאז ,טכארבעג סע בָאה ךיא --
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 ריט טלגירראפ ןעמ טָאה ,ןפַאלשעג ןיוש ןענייז עלא ןעוו ,טכאנייב

 יד ,לרעסעמ ןקניניילק א טימ ,טנערטענפיוא טַָאה רעטעפ רעד ,ןדָאל ןוא
 םעד ןטראד ןופ ןעמונענסיורא טנעה עקידרעטיצ טימ ןוא ענעשעק-םעזוב
 אקציא" ןא םענייא ןופ ןעמַאנ םעד ןגָארטענ טָאה סָאװ ,טרָאּפסאּפ ןשלאפ
 םעד ןיא טניוװעג לָאמא ןבַאה עמאמ-עטאט סעמעוו ,"שטייט שטיוועיעסיאמ
 גנאל ןיוש ריז ייז ןעניפעג טנייה ןוא דיוב עלעטעטש ןקיטָאלב ,ןעמערַא
 םעד וצ בָאנוצ א ךָאנ ןוא .עקירעמא -- הנידמ רענעדלַאנ רעד ןיא ץעגרע
 ענעשעק רעטייוצ א ןופ ןעמונעגפיורא רעטעפ רעד טָאה טרָאּפסאּפ ןקיזַאד
 ךיז ?וק ןקידתודוס ,ןליטש א טימ ןוא ריּפאּפ לקיטש טגיילעגפיונוצ א סעּפע
 : רימ וצ ןפורעגנַא

 וד . . . החּפשמ רעיינ ןייד ןופ ןעמענ יד ןענייז טָא ,עז ,קילאפ ---
 הלילח םורָאו .קינייװנסיוא ףיוא ןעקנעדעג ןוא ןרזחסיוא טונ סע טספראד
 וטספראד ,טסיב וד רעוו ןגערפ ןוא ןלעטשּפָא דיד טעוװ יײצילַאּפ יד ןעוו ,סחו
 . .. . זיסחויה רדס םעיינ ןייד ןסיוו טספראד :;ןרעפטנע וצ סָאװ ןסיוו

 הלאו" השרּפ יד קינייוונסיוא ףיוא ןרזח ןעמונעג דלאב בָאה ךיא

 ךימ טאה ?רוג רעד רעכלעוו טימ ,החּפשמ רעיינ ןיימ ןופ ןעמענ יד "תומש
 : ודנובראפ טציא

 םעיינ זיימ ןופ ,זעבַאב רעד ןופ ,ןדייז םנופ זןעמַאנ רעד זיא סָאד ןוא"
 ןייא :;רעטסעווש זוא רעדירב עיינ עניימ ןופ ,זעמאמ רעיינ ןיימ ןופ ,ןטאט
 רעד ,?יפיוזא רעטייוצ רעד ;ל?ליפיוזא טלא זיא ,רעטכייוואב רעד ,רעדורב
 -וַאמ ַאקציא" : יוזא ןעמ טפור ,?קיניזומ םעד ,דימ ןוא ,ליפיוזא רעטירד
 "! שטייט ! שטייט ! שטייט שטיוועיעסיאמ אקסציא ! שטייט שטיוועיעס

 .כאמוצ טנעקעג טינ ןיֹוש גיוא ןייק טימ טכאנ עצנאנ א בָאה ךיא

 ןרעוש א ןיא ןנעלעג טלָאװ ךיא יװ טרעדיילשעג ןוא ןפרַאוװעג ךיז בָאה'כ
 זיא'ס זא ,טכודעג רימ דיז טָאה טרירעגוצ ךיז בָאה ךיא סָאװ וצ .רעביפ
 עתמא ןיימ סָאװ ,סנּפַאסוצ ןשיק יד ,סניימ טינ זיא רענעלעג סָאד .סניימ טינ
 באה ךיא ?פיוו ןוא . . . עניימ טינ ךיוא זיא ,זבענעגטימ רימ טָאה עמאמ
 טנעקעג טינ ץלא ךיא בָאה ,החּפשמ רעיינ ןיימ ןופ ןעמענ יד טרזחעג טינ
 זכלעוו טימ ,ןעמַאנ רעתמא ןיימ םינּפא .ןיירא ּפָאק ןיא ןּפאלקניירא ייז
 -עג טינ ןפוא םושב טָאה .ןֵא ןריובעג ןיימ ןופ ןעוועג תירב-תרוכ כבָאה ךיא
 -מערפ .א ,קוביד א יוװ ,רימ ןיא ןּפאכניירא ךיז לָאז סע זא ,זזָאלרעד טלַאװ
 ושיווצ זבייהעגנַא ךיז טָאה סע . ..ץאלּפ ןיימ ןעמענראפ ןוא שטנעמ רעד
 רימ טָאה האנש עקראטש א. .- וצצורתיו רעתמא ןא קוביד םעד ןוא רימ
 ןצעזאב ךיז ףראד סָאװ ,ןיושראּפ ןדמערפ ,םעיינ םעד טָא וצ טּפאכענמורא
 !ענעק טינ םיא טימ דיז חיא לעוװ רעטייוו זוא ןַא טנייה ןופ ןוא ,רימ ןיא
 עניימ ףיוא ןוא םעזוב ןיא םיא טימ ןנַארטמורא ךיז ןפראד ל'כיא ;ןדייש
 .ובענעג טינ ור ןייק רימ טָאה קנאדעג רעד טָא . . . ןּפיל

 דימ ןבָאה סָאװ ,תובשחמ !עכעלנייּפ יד טָא ריז ןופ ןביירטראפ וצ ידכ
 -לעב םענעי ןגעוו ןטכארט רַאג ןעמונעג ךיא בָאה ,ןנילפ ענדילז יוװ זסיבענ
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 -יטטש א ,יו : ןעמַאנ ןייז טציא נַארט ךיא סָאו ,"שיאה ותוא" םעד ,רבד

 ריז טאה סאו ?רוחב רעקירַאי 17-16 רענעי טָא ןעזסיוא טנעקעג טָאה ,רעג
 ךיוא רע זיא יצ ?"שטייט שטיוועיעפיַאמ ָאקציא" ןעמַאנ ןתמא ןטימ ןפורעג
 עיולב-לקנוט עכלעזא ךיוא רע טָאה יצ ? ךיא יװ קנאלש ןוא ךיוה יוזא
 ראה ּפָאק ןטלזיירקעגנ ץראווש אזא ךיוא רע טָאה יצ ןוא ? עניימ יוװ ןניוא
 ,רעטקאראכ א ראפ סָאװ "??הז רבוע לש וביט המ" ?לכב ןוא ? רעניימ יװ
 רעד ןיא ,טרַאד ןַאט טציא רע ןַאק סָאװ ? רע טנַאמראפ המשנ א ראפ סָאוװ
 -ייז סָאװ ,עמאמ-עטאט ענייז ךַָאנ ןבעל יצ 4? עקירעמא רענעדלַאג ,רעיירפ
 זופ רעסעב םיא זיא ,רימ ריא טכארט ,עדאווא ? עניימ ןרָאװעג טציא ןענ

 עדאווא ךיז טיירג ;טעטיסרעווינוא ןיא זןייז סיווענ טרָאד ןיוש זופ רע .רימ
 טקעטיכרא ןא רָאנ רעדַא ,רענעשזניא ןא ,טאקַאוװדא ןא ,רָאטקָאד א ןרעוו וצ
 ןדיי ךַאד ןגעמ עקירעמא רעיירפ רעד ןיא םורָאװו .,רעטכיר א רַאנ רשפא ןוא
 -סאּפ עשלאפ ןייק ןופ טינ ייז ןסייוו ןטרַָאד ,עדאווא .רעטכיר ןייז וליפא
 דעפיוקראפ ,רעטערראפ ,ןענַאיּפש ,םילובליב טימ ,ןעמענ עשלאפ טימ ןטרַאּפ
 דעבַא . . . םייה רעד ןיא ךיז ייב יו ייז ןענייז ןטרָאד .דנאלרעטַאפ םנופ
 . ... ענעשטנווועגמוא ,םירג ,עדמערפ רימ ןענייז ַאד

 ןייז הכוז ךיוא לַאמא ל?עוװ ךיא ןעוו ,רעטייוו רימ דיא טכארט ,סיוועג
 םיא ןייג ןטשרע םעלא םוצ ךיא לע ,דנאל ןכעלקילג םענעי ןיא ןייז וצ
 ןנַארטעג בָאה ךיא זא ,ןלייצרעד םיא לעוו'כ .שטייט ַאקציא םעד ,זכוזפיוא
 -- ןרָאװעג זיב ךיא ;ךיא -- סיוא ןרָאװעג ןיב ןיילא ךיא ,ןעמַאנ ןייז
 . .. שטייט שטיוועיעסיַאמ ַאקציא ; ןעמָאנ ןיימ זיא טציא רע

 ,עמאמ-עטאט עתמא ןיימ יװ טינ ןוא ! ךיא ןיב שטייט ,שטייט ,ָאי

 -עוועג ,ךיד דיא טעב ַאט . . . ןבעגעג ןעמָאנ א רימ ןבַאה ,עיוואטסאז ןיא

 ןופ סיורא ייג ! רימ ןופ ּפַא ךיז דייש ,ףלָאז קילאפ ,רעניימ ןעמַאנ רענעז

 ! ןסענראפ דיד לעװ דיא ןוא הימ סענראפ ; ךימ ןופ ּפַא ךיז נָאז ! רימ

 -ראפ טינ רימ טסנַאק וד ? ןיינסיורא טינ רימ ןופ טסנַאק וד ,וטסנָאז ,ןיינ

 טולב ןיימ ןיא ,זייבעג ןיימ ןיא ןרָאװעג ןסקוועגניירא טסיב וד ?ייו ? זזַאל

 ןרעדנא םעד ןַא רענייא ,סנייא ןענייז דיא ןוא וד ,וד ןוא ךיא ? שיילפ ןוא

 ןימ אזא יװ רעמ טינ דָאד זיא סָאד ,?חומ רימ ייז רעבַא ,ןבעל טינ ןענַאק

 ,םעז רובעי דע ,טייצ לקיטש א ףיוא זיולב ןדיישעצ ריז ןלעוו ריס ;טנ-יאנת

 שפנ ,סנייא ןרעוו קירוצ ןלעוו רַימ ,ןטפעהאב קירוצ ךיז רימ ןלעוו םעדכַאנ

 + + . ןעוועג ןענייז רימ יוװ יוזא ,תחא

 ןטשרע ןטימ ןוא .גַאט ןרעוו ןיוש לָאז סע טבעלרעד םיוק בָאה ךיא
 ןעמונעג ןוא לניּפש םוצ ןפַאלעגוצ לענש דיא ןיב ,ןגרָאמירפ ןפיוא ץַארּפש
 סע טָאה רשפא יצ ,רעבלעז רעד ראנ דיא ןיב יצ ןעז ,םינּפ ןיימ ןטכארטאב
 סיוא ןקוק ןגיוא יד ,ָאי . . . טלאטשעג רמערפ ,יינ א ןעמונעגנַא ךיוא ןיוש

 -- טעמוא אזא ,טייקירעיורט אזא ייז ןופ סיורא טקוק סעּפע ;שרעדנא

 ןיא טלעק א .טלעוו רעקיַאד-טינ ,רעדמערפ א ףיוא יו םורא ןעשזדנַאלב
 .-. . בייל ןרעביא רעבירא רימ
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 עיואטסאז עלעטעטש ןיימ ,םייה ןיימ ןיא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא
 רעשישטייד רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונראפ ךיוא ןיוש ,(קסווַאטיל-ץענעמאק)
 -עגסיוא ןא ןצנאגניא ןיוש טליפרעד ךיז בָאה ךיא .טכאמ רעשירעטילימ
 םענעגייא םנופ ךיוא ןוא החּפשמ ןופ ,םייה ןופ ,דרע רענעגייא ןופ רעטלצרַאװ

 עדמערפ טימ ,טרַאּפסאּפ ןדמערפ א טימ זיולב ךיא ןיב ןבילבענ .ןעמָאנ
 לָאמנייק ייז לעוו ךיא ןוא ןעזעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא סָאװו ,עמאמ-עטאט
 וצ עלעשיק ןטימ ?קעמולק סָאד ןעמענ רעדיוו ךיא זומ םָא ןוא .ןענעק סינ

 -יו ןוא ,ןיירא נעוװו ןיא ןבעגענטימ רימ טָאה עמאמ עתמא ןיימ סָאוװ ,ןּפָאק
 רענייק נו ,לטעטש יינ א ,םייה עיינ א ךיז ראפ ןכוז ;תולנ ןטכירּפָא רעד
 גנוי א ,ךיא זא ,ןסיוורעד טינ ךיז הלילח לָאז רענייק ,ןענעק טינ דימ לָאז
 -ןעזרעּפ רעטלּפָאד א ןופ -- דוס ןכעלקערש א טימ םורא דיז גָארט ,?רוחב
 . . . טייקכעל

 הרצל םיחא

 ,1915 ,ווַאקאר

 רימ טאה - ? ןנַאװ ןופ ןפראווּפָארא דיז וטסעוו ווו ,זאמרעגנוי ---
 פטעטש ןיא ןרָאפעגניירא ןענייז רימ תעשב ,הלנע לעב רעד ןַאטעג גערפ א
 עיצנאטס-ןאב רעטסטנעַאנ רעד ןופ ךימ קידנריפ ,עינרעבוג רעקסנימ ,ווָאקאר
 .וואלסאז

 ןייק טינ טימ טרעטטנעענ ךיא בָאה -- ,בוטש סבר םעד ןזבעל --
 ,לוק ןרעכיז

 ועוועג זיא סָאד סָאװ ,םעד ןופ ןעמונעג דיז טָאה טייקרעכיזמוא ןיימ
 ןוא טסנרע טפראדעג ,דמערפ רעד ןיא ,טציא בָאה ךיא סָאװ לָאמ ןטשרע םוצ
 ותוא" םענעי ןופ ,לונליג םעיינ ןיימ ןופ לָאר יד ןליּפש ןבייהנָא תמא ןא ףיוא
 לאז ןעמ זא ,טרעטיצענ בָאה דיא .,שטייט קחצי -- ןעמַאנ ןדמערפ ןטימ "שיאה
 . . .רעטלעטשראפ א רָאנ ,דיא טינ ןיב ךיא זא ,זןענעקרעד טינ רימ ןַא הלילח

 -טכאטשעג ,רעכיוה א ,שטיווַאנאמלאק םהרבא 'ר ,בר רעווַאקאר רעד
 סאו ,םינּפ-תרדה םענייש א רעייז טימ ,רעקיסיירד עירפ יד ןיא ,ןאמרעגנוי רענ
 סאוו ,דרַאב רעדנאלב ,רעכעלגנעל א ןופ םאר א ןיא טסאפעננייא ןעוועג זיא

 הליחתכל טָאה ,ךיז ןסקאוורעדנאנאפ ןופ ןטימ עמאס ןיא ןטלאהענ טשרע טָאה
 ,רימ ןופ טסוװװורעד דיז טָאה רע דינ יו רעבָא .טלאק ץנאנ ןעמונעגפיוא ךימ
 ,קינרסומ א דאנ וצרעד ,רוחב-הבישי רעקדָאבַאלס רענעזעוועגנ א ןיב ךיא זא
 -ע:סיוא טָאה רע ןֹוא ,ןניוא עיולב-פקנוט ענייז ןדנוצעננַא דלאב ריז ןבָאה
 : תולעּפתה סיורג טימ ןפור

 -בוכש לַאמאכאנ ריד אנ ַאט ,רעקידונלשמ א ךָאד וטסיב יוזא ביוא ---
 .! םכילע
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 הבישי רעקדאבאלס רעד ןיא טנרעלעג גנאלדןרָאי טָאה סָאו ,בר רעד
 -ראפ ןוא ןדמל ,דימתמ רעסיורג סלא טמשעג טָאה רע וװ ,"?ארשי תסנכ"
 םייב "םילכ אשונ" עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא ,קינרסומ רעטנערב
 ןעמונעג דלאב רימ טָאה ,הבישי רעד ןופ ?חנמ םעד ,שריה-עטנ 'ר "ןטלא"
 בַאה יצ ;ל?להנמ ןוא חינשמ ,הבישי-שאר םעד ןנעוו ןגארפ טימ ןפראווראפ
 ;םירבח עקילאמא ענייז ,רוחב-הבישי ןטמיראב םענעי רעדָא םעד טנעקעג ךיא
 .ריטראווק ןענאטשעגנייא זיא רע ּוװ החּפשמ יד ןוא יד טנעקעג דיא בָאה יצ
 -םיוא ךיא בָאה ,םיא וצ ןעמוק ןקיטציא ןיימ טימ זא ,ןעווענ קיטנעק זיא'ס

 זיוש ןיא רע ןענאוו ןופ ,עקדאבַאלס ןופ תונורכיז עסיז ענייז םיא ןיא טקעוװעג
 טרָאד רע טָאה טנרעלעג ,רָאי קילדנעצ ןבלאה א ןופ דשמ א ןסירעגּפָא ןעוועג
 -ראפ ןטימ ,וואקאר עלעטעטש ןקנינעילק םעד ןיא טאהענ הנותח טָאה רע זיב
 הקזח יד ןבענעג ?טעטש םיא טָאה ןדנ סלא ןוא ,רעטכַאט סבר םענעבראטש
 .תונברה-אסכ רעד ףיוא

 ,שטנעמ רעשיגרענע ,רעדנזיורב א ןעווענ רע זיא דוטאנ רעד ןופ םגיה
 -ענ טפראדעג קידנעטש דיז טָאה רע ווו ,ארתאד-ארמ רעד קידנעייז רעבָא זיא
 ,ריעהדינּפ יד ,םיטאבעלאב עקידבשוימ ,ערעטלע ןופ הביסמ רעד ןיא ןעניפ

 ןופ יו ,הנהנה עדילאס א ךיז ףוא ןעיצפיורא טזומענ ,קידנליוו טינ ,רע טָאה
 עקיזאד יד ןשיוװצ טליפענ ךיז רע טָאה רעבָא ןתמא רעד ןיא .ןטנרָאיאב א
 -ענמוא רָאנ ,ָאד ןוא .טנלע ןוא טמאזנייראפ קראטש ןדיי עסידלטעטשניילק
 -- רעקדאבאלס ןתמא ןא טימ םינּפ לא םינּפ ןייטש ןעזרעד דיז רע טָאה ,טכיר
 טסאג רעטכירעגמוא רעד שטָאכ ,ןעוועג טינ ריש ןייק רָאנ דיירפ ןייז וצ זיא
 -ַאנ ,טלַאװעג טינ שרעדנא עקאט טָאה רע .םיא ןופ וענניי דס א ןעוועג זיא
 .עיצנטאס ףיוא םיא ייב ןייטשנייא לָאז דיא
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 -אב רעדיוו דיז ,שרדמ-תיב ןטלא םניא טצעזאב ךיז ךיא בָאה דלאב
 טעטש ןיא ייז וצ זא ,ווָאקאר ןיא סע טָאה ןסייהעג .ארמג רעד טימ ןטפַאה
 -הבישי רעזַאלמייה א ,"ץענעשזעב" רעטשרע רעד ןרָאװעג טלגַאװראפ זיא
 -עדנוזאב א םיא ןזייוווצסיורא בוח א טליפעג טָאה רעכעלטיא ןעמעוו וצ ,רוחכ
 -אבעלאב ,עכייר רַאּפ א טנכדשענוצ דלאב רימ טָאה בר רעד . . . טייקמעראוו ער
 ידכ ,ארמנ טאלב א ןוא י"שר טימ שמוח ייז טימ ןענרעל לָאז ךיא ,רעדניס עש
 רע ךינ יו ,גאט רעדעי ןוא .ןתוכרטציה עקיטיונ עניימ ףיוא ןבָאה לָאז ךיא
 ןּפאכניירא ךיז רע טנעלפ ,םינינע עשלטעטש ענייז טימ ןקיטרעפּפָא ךיז טנעלפ
 ,רימ ןבעל דיז קידנצעזקעווא ןוא ,שרדמ:-תיב ןיא רימ וצ העש רַאּפ א ףיוא
 : ןַאט גָאז א רע טנעלפ

 .ארמג טאלב א ןעמאזוצ ןענרעלּפָא רימָאל ,שטייט קחצי ,םוק --
 -דאבַאלס ןטנאקאב ןטימ ,רעייפ טיפ ,ןערב טימ רע טָאה טנרעלעג ןוא

 דךיא רעבָא .רעייפ ןבלעז ןטימ ןדניצנַא טלאוועג ךיוא ךימ ןוא ,ןוגינ רעק
 זכארקעג טינ רָאנ טלָאמעד ןיוש רימ זיא ןענרעל סָאד זא ,הדותמו הדומ ריז זיב
 -עגנ טלַאוו ריא יוװ ,ןגַאלשרעד ,שיטאּפא טליפעג ךיז בָאה ךיא .ןיירא ּפָאק ןיא
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 ענעדיישראפ ריס ייב טעיַארעג ריז ןבָאה חומ ןיא .והותה םלוע ןפיוא ןעוו
 . . 4 ריא ןיב ּוװ ןוא ייז ןענייז נו ,החּפשמ ,עמאמ-עטאט ,םייה : תונויער
 רעשלאפ ,רעדמערפ רעד טעשטוקַאד קראטש רעייז רימ טָאה רקיע רעד ןוא
 טימ סאז רערעווש א יו סעציילּפ עגנוי עניימ ףיַוא ןנעלענ זיא סָאװ ,ןעמאנ
 . . . רענייטש

 ,ענשטערָאלַאמ עלעטעטש ןקידלמוט ,ןקישאר םנופ גנוטייבמוא יד םנה
 ,וסניליטש ןםיוא ,יײצילַאּפ ןוא רעטילימ טימ ?ופ ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ
 -עצ ןיימ ףיוא טקריוװעג טוג וליפא טָאה ,ווָאקאר עלעטעטש םענעפרַאוװראפ
 עדמערפ יד טָאה ,רעבא טייז רעטייוצ רעד ןופ .דנאטשוצ טימעג ןטרעדור
 .רימ ףיוא טקירדעג רעווש ,הביבס עדמערפ יד ,גנובעגמוא

 םענייק טימ .ןשטנעמ טימ ריז ןענעגעגנאב וצ ןמימעגסיוא בָאה ךדיא
 -ענּפַא ,ליטש א טריפעג בָאה ךיא ,טפאשטנאקאב עטנַאנ ןייק ןסָאלשעג טינ
 טָאה עניימ טייקטרעדנוזענּפַא עקיזָאד יד טָא .שורּפ א ןופ יו ,ןבעל טרעדנוז
 ,רעקידוועדייראב א ךיא ןיב רוטאנ רעד ןופ לייוו ,טעמוא דס א טפאשראפ רימ
 ןשיוטסיוא ןופ ,סעומש ןעמעראוו א ןופ האנה בָאה ,טפאשלעזעג ביל בָאה
 .ןטנַארפ עלא ףיוא טרעקאלפענ טָאה המחלמ יד תעב טציא טרפב ,גנוניימ א
 סע .ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריסאּפ עיינ ךיז טימ טכארבעג טָאה העש רעדעי
 ראפ ןכאמ רערַאלס ,ןליפענ יד ןלייט ןצימע טימ טלָאװעג טקראטש ריז טָאה
 .טפול יד טליפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןנארפ ללש םעד ןיילא ריז

 רעד !געוו טרערעג ןעמ טאה ןעמוקעגנעמאזוצ ריז ןענייז ןדיי רָאנ גוו
 ףיוא םילובליב ןוא םישוריג ,תוריזנ יד ןגעוו ,"אחישמד יתבקע" זגעוו ,המחלמ
 -ענ ריז ןבַאה ןדיי .תולייח עשיסור יד ןופ תולּפמ עסיורג יד ןגעוו ןוא ,ןריי
 ץנאג . ... עינעטארטס-המחלמ ןגעוו ןעווענ חכוותמ ריז ,טנרקחענ ,טלוּפליּפ
 ,םימשה בל רע תקולחמ א ,יירעגירק א שרדמ-תיב ןיא ןכערבסיוא טנעלפ טפָא
 ,"ןשטייד" יד ןופ "םידיסח" עטנערבראפ יד ןוא ןטָאירטאּפ-"ןזסור" יד ןשיווצ
 יד ןעניוועג לָאז דצ ןייז רַאנ זא ,טלַאװעג קראטש טָאה ייז ןופ רערעדעי סָאװ
 טונ ןיוש ריז טָאה שרדמ תיב ןיא "המחלמ" עקיזַאד יד טָא ןעוו ןוא .המחלמ
 ןוא רעדנעטש ןייז ףיוא פאלק ןקראטש א ןבעג בר רעד טנעלפ ,טרעקאלפעצ
 : סעכ טימ ןעיירשסיוא

 -ראפ . .! ןרעיוא ןבָאה טנעוו ! ריז ןגירק וצ ףיוא טרעה ,ןדיי ---
 . . ! תולג ןיא ןענייז רימ זא ,טינ טסעג

 קראטש ךיא געלפ ,ןייננַא ןנעלפ םיחוכיוו עסייה עקיזָאד יד טָא ןעוו
 .ננוצ רעד ראפ ןגיוצעג טושּפ רימ טָאה סע ,טרָאװ א ןעמענ וצ ןבָאה קשח
 -טלּפַאד ןיימ ןופ ,וצצורתיו זכעלרעניא ןיימ בילוצ טנאוועג טינ רעבָא ךיא בָאה
 . . . ןרמערפ א ןוא םענעגייא ןא --- םיפוצרּפ ינש יד דיז ףיוא ןגנַארט ןופ ,טייק

 -עג ,םידרצ עקידנטיירש יד טָא רימ וצ ןעמוקוצ ןגעלפ לַאמניא טינ
 ןופ ןרעה טלַאװעג ןוא תונעמו תונעט ערעייז רימ ראפ ןניילרעדנאנאפ ןעמונ
 זופ דצ ןפיוא ןעוועג ןענייז סעיטאּפמיס עניימ עלא שטָאכ גנוניימ ןיימ רימ
 -עג ןוא טרעהעג זיולב ןוא חוכ א ןָאטעגנָא ךָאד ריז ךיא בָאה ,"ןשטייד" יד
 .ןגיווש
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 ךיז טגעלפ ןדיי םלוע רעצנאג רעד ןעוו ,ןעוועג רימ זיא רעגרע ךָאנ
 -עג עקיטעמוא עניימ טימ ןיילא שרדמ-תיב ןיא ןביילב נעלפ ךיא ןוא ןייגעצ
 ,טימעג ןטקירדעג ןוא ןעקנאד

 8 הא = רֹא הא א

 ךימ טגעלפ ,שרדמ-תיב ןטסוּפ םניא נָאט ןצנאג א ןיילא יוזא קידנציז
 -ענייא ןיימ וצ ,"ריז וצ" טפאשקנעב עקידנגָאנ אזא ןּפאכמורא לָאמנייא טינ
 זעוועג טיירג זיוש ריא ןיב לָאמנייא טינ ."ךיא" םענעגייא ןיימ וצ ,ןעמַאנ םענ
 -מורא ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה סָאװ ,עירעמראדנאשז רעד וצ ןפיולוצקעווא
 ייז טגעלפ זעמ יו ,"זזַאה" יד ,זריטרעזעד ענעטלאהאב יד ,ענעפַאלטנא יד ןכוז
 : לוק ןפיוא ,ךיוה ןעיירשסיוא ןוא עקסאמ יד ריז ןופ ןסיײרּפָארא ,ןפור טלָאמעד

 ,טציא ךימ טפור ןעמ יו טינ ןוא ,ףלָאז קילאפ ,ךיא ןיב סָאד ---
 ! ךימ טמענ !{ שטייט סחצי

 ,זומ ריא .ןנארטרעביא טינ סע ךיא ןָאק רעמ זא ,טליפרעד בָאה'כ
 .טייקידנעייווצ ןיימ טימ ןצימע ראפ ןקעלּפטנא דיז ,לָאמעלא ראפ לָאמנייא
 "הנחשי שיא בלב הנאד" : טייטש קוסּפ ןיא יוװ ,ןקיוראב דימ סָאד טעוו רשפא
 זַאק ןעמעוו ראפ רעבַא .ןלייצרעדסיוא יז ןעמ לָאז ןצראה ןיא גרָאז א --
 םעד ,זכש ןיימ ראפ ןדייס ? דוס ןכעלקערש אזא טימ ןעיורטראפ ריז דיא
 -תיב ןבלעז םניא ,ךיא יו ,ףיוא ךיוא ךיז טלאה סָאװ ,םענענושמ ןשלטעטש
 ? תענושמ וצ ןבירטעג םיא טָאה סע הביס א ראפ סאו סייוו רעו ? שרדמ
 -ןִא טלַאװעג ,סעומש א םיא טימ ןריפראפ טווגרּפעג לָאמנייא טינ ןיוש בָאה'כ

 .ןבעגעגנייא טינ רעבַא רימ דיז טָאה ,עידענארט ןייז ןופ םעדָאפ םעד ןּפאכ
 ,ןגיוא ענעשאלענסיוא-בלאה עעייז טימ רימ ףיוא ןַאטענ קוק א זיולב טָאה רע
 . . . םירבא עלא ןיֵא טלאק ןרָאװעג שזא ךימ זיא סע סָאװ זופ

 ,לקניוו שרדמ-תיב זקידחרזמ םניא ןסעזענ יוזא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא
 זיא ןסעזעג ריז זיא ,רענענושמ רעד ,ןכש רעקידנעטש ןיימ ןוא ,ארמג רעד ייב
 עכינ טימ ןוא טנאה ןיא ןקעטש ןטימ בר רעד טָאה ,ןוויוא םייב ,לקניוו ןייז

 גאז א ןוא רעדנעטש ןיימ וצ ןפַאלענוצ ,שרדמ-תיב ןיא ןסירעגניירא ךיז טירט

 : ןעוועגנ זיא רענייטש ןייז יו ,לענש ןָאטעג

 .ימוי ףד רעזדנוא ןענרעלּפָא רימָאֿל ,שטייט קחצי ,םוק ---

 -עגנַא טָאה בר רעד .רעטעילעמשטירּפ א יװ ןציז ןבילבעג זיב ךיא
 : ןַאטענ גערפ א קערש טימ ןוא ןגיוא ענייז רימ ףיוא טלעטש

 סעּפע ןעמ טעװו ,נָאז ? הלוח א הלילח וטסיב ? ריד זיא סָאװ --

 ! ןָאט

 עטקיטשראפ דרוד ןעלמאטש ןזעמונעג ריא בָאה --- ,יבר ,ידב-רדרדר ---
 םעד ןלייצרעד דייא זומ דיא ...ןטלאהסיוא טינ רעמ ןיוש ןַאק'כ --- ,ןרערט
 | | ... תמא ןצנאג
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 יד זיב ּפָאק ןופ קילב ןקיורמוא זןא טימ ןטסָאמענּפָא ךימ טָאה בר רעד
 ץרוק ןַאטעג נָאז א ןוא ,ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ טציא ךימ טלַאװ רע יוװ ,סיפ
 : ףראש ןוא

 ! פייצרעד ,דייר ---

 רעתמא ןיימ טינ זיא "שטייט קחצי" זא ,ןייז ןסיוו טלַָאז ריא ,יבר
 ןעמַאנ רעתמא ןיימפ ! ןעמַאנ רעדמערפ א ,רעשלאפ א ןזיא סָאד ,ןיינ .,ןעמַאנ
 . . . ףלָאז קילאפ ןיא

 יו טליפענ בַאה'כ .ץראה ץנאנ ןיימ םיא ראפ ןסָאנענסיױא בָאה דיא
 ךיא .ןרָאװעג רעגנירג סעּפע רימ זיא סע .ןצראה ןופ ּפַארא רימ זיא ןייטש א
 ןבילבעג ןיא ,יודיוו ןיימ קידנרעהסיוא בר רעד .,טמעטָאענּפָא רעיירפ בָאה
 יו ,ןקוקמורא ריז ןעמונעג ןגיוא ענעקַארשעצ טימ ןוא ,רעטלמוטעצ א ןציז
 -םיוא רעצימע ךָאנ טינ הלילח ָאד טָאה יצ ןנייצרעביא ךיז טלָאװעג טלַאװ רע
 "בושי ןצרוק א ךָאנ .טרעהעג טציא ןבָאה ןרעיוא ענייז סָאװ סָאד טּפאכעג
 : ןפורעננַא ריז רע טָאה ,תעדה

 ןיד-תיב ןיימ ןופ ןביילקסיורא ןזומ ריז טסעוו וד ארומ בָאה'כ --
 ,דשח רעד רימ ףיוא ןלאפ טעוװ ,ןּפאכ ךיד ןעמ טעװ רעמָאט םורָאװ ,לביטש
 טימ ןטאדלַאס ענעפַאלטנא ריז ייב סיוא טלאהאב ,טָאטש ןופ בר רעד ,דיא זא
 . . . ןטרָאּפסאּפ עשלאפ

 לטנאמ ןשינבר ןטימ ןקעטש זייז ןַאטעג ּפאכ א רע טָאה דייר יד ייב ןוא
 רימ ןוא שרדמ-תיב םנופ ,רענעסַאשענרעטנוא ןא יװ ,ןפָאלעגסיורא זיא ןוא
 . . . ןיילא ןזָאלעגרעביא

 . . . םעדיוב ןדמערפ א ףיוא ץעגרע ןפַאלשעג ןיוש דיא ןיב טכאנ ענעי

 לא הא הא א *

 -תיב ןיא טכיילשעגניירא ךיז טָאה ,גָאטימכַאנ םענייש א ןיא ,לָאמנייא
 -ענוצ זיא ,ןרָאי עניימ ןיא ןייז וצ טקוקעגסיוא טָאה סָאװ ,לרוחב גנוי א שרדמ
 ועמונעגסיורא ,םירפס רעמלא ןסיורג םוצ טירט ערעכיז ןייק טינ טימ ןעגנאג
 זענרעל ןעמונעג ןוא ?קניוו ןטייווצ םניא טצעזענקעווא ךיז ,ארמנ א ןטרַאד ןופ
 לקניוו זיימ ןופ טרעפטנעענּפָא םיא בָאה ךיא ,לדנונינ ןקיטעמוא-?יטש א טימ
 -רעביא טייהרעמוטש ריז רימ ןבָאה יוזא .ל?דנוגינ ןליטש ןכעלנע ןטימ ךיוא
 רימ ייב דיז !בָאה חומ ןיא .םעניימ ןופ דיא ןוא ?קניוו ןייז ןופ רע ,טדערעג

 עקיזָאד סאד זיא רעוו : רערעדנא רעד דָאנ ענארפ ןייא ןקיּפ וצ ןבייהעגנ
 וצ זביירט טנעקענ סניוזא םיא טָאה סָאװ ? רע טמוק ןענאוו ןופ ? ?רוחב
 זיא ? שרדמ-תיב ןטלא רעווַאקאר ןבלעז םניא ןצעזאב ךיוא ךדיז ןוא ןעמוק
 ריז רע טנארט רשפא ,סייו רעוו ? ךיא יו "זָאה" אזא ךיוא לָאמא טינ רע
 ,טינ ספס ןייק רַאג זיא'ס ,סיוועג ,ַאי ? ךיא סאוו ,דוס זבלעז ןטימ םורא ךיוא
 ֿליפוצ ריז רע טקוק סעּפע ;עלעקוק ןייז ןיא ,עלעגנאנ ןייז ןיא סע ןעקרעד ריא
 . .. ארמג רעסיורג רעד טימ םינּפ סָאד ליפוצ רע טלעטשראפ סעּפע .םורא
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 ןוא ןיינוצ ךיא לָאז : העד רעד טימ ןנַאלש ןביוהעגנַא ךיז בָאה ךיא
 רע טקוק יו ןעז ,םכילע-םולש םיא ןבענּפָא ,טפאשטנאקאב םיא טימ ןסילש
 ןעמ ,ןיינ : טּפאכעגקירוצ ךיז דיא בָאה דלאב רעבָא ? טנַאנ רעד ןופ סיוא
 .. .ןטייצ עקיטנייה ? זיא רע רעוו סייוו רעו ! טינ רָאט ןעמ ! טינ ףראד
 רע לָאז .ןטראווּפַא ,ָאי .ןטראוו רעסעב לעו'כ ? השעמ א ףיוא אישק א
 . . .ןגיוא ענייז ןיא ןקוקניירא רעירפ לעוו'כ .רימ וצ רעירפ ןעמוקוצ רעסעב
 רעד ןופ דעלרעטצנעפ יד ןניוא" ןענייז ,ןנָאז םירפס-רסומ יד טיול םורָאװ
 . . ."המשנ

 ןיא טציז סָאװ ,רע דיוא זא ,םישוח עניימ עלא טימ רעבָא ריּפש ךיא
 טומ ןייק רעבַא טָאה רע ,רימ טימ דיז ןענעקאב וצ ךיוא טשלח ,?קניוו םענעי
 ךיז טָאה יעדיו ? םיא ראפ ךיא יוװ ,רימ ראפ ארומ רע טָאה רשפא .טינ
 יאמ : רעירפ יו רעכעה ?סיבא ןיוש ,ןונינ-ארמג רעקיטעמוא זייז ןעגנולקעצ
 ...ךשפנ הממ ? ךשפנ הממ ? ןרעה וצ רימ סע טזַאל סָאװ ? ןל עמשמ אק
 .רעטנוא רעו ךימ טביירט ! םיא וצ וצ יינ ..  ? אנימ אקפי יד זיא סָאװ
 ,רעדמערפ א ,רג א ךָאנ ןיא רע ןוא ,בשות א ַאד ןיוש רָאד טסיב וד !} יינ
 . . . ןיינוצ רעטשרע רעד וטספראד

 םינּפ םיא ראפ ןייטש ןבילבעג ןיב ריא יו ןוא .ןעננאגענוצ ןיב דיא

 : לוק ןיימ טימ טינ יוװ ,יירשעגנ א ןבענעג דיא בָאה ,םינּפ לא

 . . ! רעקָאדראווַאנ ?קנאי ---

 . ..! רעצענעמאק קילאפ ---

 .לֹוק ןפיוא טעּפילכעצ דיז ןוא רעזדלעה יד ףיוא ןלאפעג ךיז ןענייז רימ !
 -תיב םנופ ללח ןטסוּפ םעד רעביא ןגָארטעצ ריז טָאה סרעזדנוא ןייוועג סָאד
 .שררמ

 רעד ןיא טנרעלענ קירוצ רָאי יירד א טימ זבַאה סָאװ ,םירבח ייווצ יד
 ,זתנוהי ןוא דוד ןופ יו ,עביל א ריז ןשיוװצ טריפעג זבאה ןוא ,הבישי רעקסירב

 םעד ןופ .ןענופעג רעדיוו טציא ריז ןבָאה ,ןעזעג טינ ריז טייצ עצנאנ יד ןזוא

 רַאנ ,םירבח עתמא רָאנ טינ ןרָאװעג רעדיוו רימ ןענייז רעטייוו ןוא ןָא גָאט

 "ןיק ןבלעז םעד ריז ףיוא ןגַארטענ ןבָאה עדייב רימ . . . הרצל םיחא ךיוא
 . . . טאדלַאס םענעפַאלטנא ןא ןופ ןכייצ

 -תופתושב םעד {גָארט וצ ןרָאװעג רעגנירג עקאט זיא ןעייווצ ןיא ןוא

 . . .?רוג ןקיד

 געט הלהב יד ןיא

 .1915 ,טסבראה רעירפ ,ווָאקאר

 -ורי" רעד ןופ ןרעיוט יד ןיא ןיירא ןיוש זיא ,שטייד רעד ,אנוש רעד
 ברעמ-ןופצ ןופ יימרא עשיסור ענעגַאלשעצ יד .ענליוו ןיא --- "עטילד םילש
 א ,הלהב א טשרעה ןנעװו עלא רעביא קירוצ ףיוא ּפָא לענש טערט טנַארּפ
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 יז ריז ןגָאי ,דרעפ ףיוא ןוא סופוצ ,ןטאדלַאס .שינעפיול א ןוא שינעשימעצ
 טלאוו דרע יד יו ,טסאה ןדליוו אזא טימ ןרעדנא ןרעביא רענייא ,םירש יד
 םיבושי עשידיי יד ררוד ררוד דיז ןנַארט ייז .סיפ ערעייז רעטנוא טנערבענ
 זוא ודניצ ןוא ,ןדרַאמ ןוא ייז ןביור םוטעמוא .גנוטכינראפ ןוא רעייפ טימ
 .ננוטסיווראפ זוא ןברוח ךיז רעטניה רעביא ןזַאל

 ןטייז עלא ןופ ,ןקלַאװ רערעטצניפ א יוװ ,ץלא סָאד דיז טקור טציא ןוא
 -קסנעלַאמסיקסנימ ןייק געוו ןפיוא טגיל סָאװ ,ווַאקאר לטעטש םעניילק ןפיוא
 שער וסידנ:ביוטאב א טימ טכליהראפ טרעוו לטעטש םניא טפול יד .עװקסָאמ
 זופ דיז ןסייר סָאװ .,ןעיירעלדיז ןוא ןעיירשעג ,תוללק ,תולוק ןופ למוט ןוא
 זשטייב ןופ זעשטשאווכ א טימ טשימעגנסיוא ,רעזדלעה עקסטאדלַאס רעטנזיוט
 טימ ןדָאלעגנא רענעגעוו ,ןטאמראה ערעווש .דרעפ ןופ ןעשזריה א טימ ןוא
 ןּפמעט טימ ןענזאירב ןוא ןעקסארט ,טנאיווַארּפ טימ ןזָאבָא ,עיצינומא סנטסאק
 ןצירּפש ןעקנופ שזא ,סעװַאקדַאּפ ןוא רעדער ןופ ,זזייא ןוא לַאטש ןופ רעדורענ
 -צנעפ ןרעטיצ סע ,טנעוו ריז ןעלסיירט סע .קורב םענרענייטש םעד ןופ ףיוא
 . . . רעזייה עשידיי ןופ רעט

 ןפיול ,רעטילימ תונחמ עטלמוטעצ ,עקידנגַאי יד ןשיווצ ןוא סיורַאפ
 טצנאג ןפיול סע .,ןדיי לַאצ עטסרעמ יד ,עזָאלמייה ,"סעצנעשזעב" רעטנזיוט
 עצנאג ןעלגאו סע .שארב ריעהדינּפ ןוא שרוק-ילכ ערעייז טימ דעלטעטש
 -ניק עניילק טימ ,עגנוי ןוא עטלא ,תוחּפשמ עצנאג ךיז ןעיצ סע .ןדיי סהדע
 .קעּפ ןוא קעז טימ ןדָאלאב עלא ,טייז רעד ייב ערעסערג ,טנעה יד ףיוא רעד

 ןרעווש א טימ טייג ,ןעזסיוא ןטרעטאמעגסיוא ןא טימ ,דיי רערעטלע ןא
 ,ןטלא ןא ןיא טלקיוװעננייא ,הרות-רפס א סמערַא יד ןיא קידנגַארט .טארט
 ןופ ועוועטארסיורא שפנ-תריסמ סיורנ טימ טזומעג יז טָאה רע .תילט ןלענ
 זטערטּפַא םייב ןכַאה ןטאדלַאס עשיסור יד סאו ,לוש רעקידנענערב א ץעגרע
 .ודנוצעגרעטנוא

 ןרעטנוא טגארט ,דרַאב רעגנאל א ןוא םינּפ-תרדה ןקַיור א טימ בר א

 א ןופ ןטימ עמאס ןיא ןטלאהעג טשרע טָאה רע סָאװ ,ארמג עטלא ןא םערַא

 טייג .וענרעל ןטימניא ןסירעגקעווא גנולצולּפ םיא ןעמ טָאה ,איגוס רערעווש
 יו ,ן-עטש ןטשטיינקעצ ףיט א טימ ,רענעניובעג א ,רעטכארטראפ א בר רעד
 ןופ אתגולּפ רעטרעטנַאלּפראפ רעד ןיא טפיטראפ ןעוועג ץלא ךאנ טלַאװ רע

 ,םיאנת יד

 ,םינּפ טציוושראפ ,ןסקאוואב קראטש א טימ ,קינשאּפערַאה א ,דיי א
 .--עצ ,עקיטעמוא עכלעזא טימ סעּפע טקוק סאו ,המהב א קירטש א ראפ טריפ
 .סאבעלאב ןשידיי ריא ןופ עידעגארט יד טריּפשעג טלַָאװ יז יוװ ,ןגיוא ענעקַארש

 זיא טנַארט ,סיפ עריא ןיוש טּפעלש יז סָאװ םיוק ,ענעדיי ערעטלע ןא
 תוניחת עלעכיב א טימ ,"הניארו הניאצ" א : רצוא ןטסרעייט ריא טנאה ןייא

 ייז טימ טלַאװ יז יו ,?כיט ןטמילבאב א טימ ןדנובראפ ,םיבוט תב יהרש ןופ
 טעילוטעגוצ יז טלאה טנאה רעטייוצ רעד ןיא ןוא .לוש ןופ ןעמוקעג טציא
 . .. . עלודאה ענענייא ריא אמתסמ ,ןוה ענעדנובעג א ןצראה םוצ
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 ,המחלמ רעד ףיוא קעווא ןיוש ןענייז סע רענעמ סעמעוו ,ןעיורפ עגנוי
 טייז רעייז ייב .דעלהפוע עטשלחראפ ,עניילק ערעייז סמערָא יד .ןיא ןגנַארט
 -מולק ערעווש ןופ אשמ רעד רעטנוא ןגיובעג רעדניק ערעטלע ערעייז טימ ןעייג
 .זיילא ייז ןופ רעסערג ןענייז סָאװ ,קעּפ ןוא סעק

 .סופוצ לייט רעטסערג רעד .םענייניא עלא ,עלא ייז ןעייג יוזא טָא
 ףיוא ןוא רענעגעוו זוא דרעפ עשרעיוּפ ןענניד וצ ןזיוואב דָאנ ןבַאה ערעכייר יד
 -השורי ?סיב זטימ ,סטוג ןוא בָאה לסיב עטסקיטיונ עמאס סָאד טקאּפעגנַא םעד
 .וברוח ןופ טעוועטארעגסיורא טינעלייא סיורג ןיא טאה ןעמ סָאװו ,םיצפח
 ,סעּפ ןוא סנשיק ,סענערעּפ יד ףיוא ,ןרופ ענעדָאלעגנָא יד ףיוא ,ךיוה רעד ןיא
 ןטלא ןא ,ןעבאב רעטלא ןא ןופ ,ןעמאמ א ןופ סיוש ןיא רעדניק עניילק ןציז
 .רעמינּפ עטרעטצניפראפ ןוא עטביוטשראפ עיורג טימ ,ןליבצנאמ יד ,ןדייז
 .סעניבארד יד ראפ טנעה יד טימ ןָא ךיז ןטלאה ,רענעגעוו ןטייז עדייב ןופ ןעייג

 ,רענעגעװו טימ טלעטשראפ זיא ץאלּפ-קראמ רעווָאקאר רעצנאג רעד
 ענעפאלעגנַא תונחמ יד ןופ קעּפ ןוא קעז ,סעניזרָאק ,סנטסאק טימ טניילראפ
 -םיונוצ ךיז זעמ זיא סאד זא ,ןטכודסיוא דיז ןַאק סנטייוורעדנופ .עזַאלפייה
 ןופ ֹוצ ייז וצ דיז טקופ ןעמ ןעוו רעבָא .דיראי ןסיורג א ףיוא רעהא ןראפעג
 -דנאה ןוא ןפיוק ןעמוקעג טינ טציא ייז ןענייז סָאד זא ,ןעמ טעזרעד טנַאנ רעד
 ערעייז .קילגמוא ןוא ?יורג ןופ ,ןבעל ןטימ םיוק ,ןענורטנא ןענייז ייז רָאנ ,ןעל
 רַארב ןסיורג םעד ןופ ןלייצרעד רעמינּפ עטכשוחראפ ןוא ןניוא ענעקַארשעצ
 א ןוא ןצכערק א ךיז טנַארטרעד ןטייז עלא ןופ .רעביא טציא ןבעל ייז סאוו
 .ןייוועג טקיטשראפ

 -ייז ףיוא ןוא דרע רעד ףיוא ,רענעגעוו יד ףיוא ןציז ענעפַאלעגנַא יד
 -עי .עקיטשרוד ןוא עקירעגנוה ,עטכאמשראפ ,םילבא יד יו ,ךעלקעּפ ערע
 ןקורט א טייק רעד .רעננוה ןייז ןליטש וצ זיא סע סָאװ טימ טכוז רענייא רעד
 רע רָאנ סאוו רעוו -- עווקורב א ,רעמ א ,עקרענוא ןא רעד ,טיורב ?קיטש
 .ךרדל הדיצ סלא ןעמונעגטימ שינעלייא ןיא טאה

 ענרעּפוק טימ ,ּפעט טימ ,רעסאוו דָאנ רעמינורב יד וצ דיז ןעיצ עלא
 רעסאוו סאד .טרעגאלאב ןענייז רעמינורב יד .סעקיניישט טימ ,רעלדנעק
 םושב דיז ןַאק םלוע רעקיטשרוד רעד רעבָא .טּפעשעגסיױא ננאל ןופ ןיוש זיא
 יד ענייא ריז טּפוטש ןעמ ןוא ךיז טסיוטש ןעמ ,ייז ןופ ןסיײרּפָא טינ ןפוא
 ענרעצליה יד ןעמ טעוו טָא-טָא .סנגיובנלע יד טימ ,ןטסיופ יד טימ ערעדנא
 .ונַארטעצ דעלדנעּפש ףיוא סנטסאק םינירב

 לא לא הא הא א

 קראמ רעשלטעטש רעצנאנ רעייז יו קידנעעזרעד ,ןדיי רעווַאקאר יד
 -תולנ !שידיי זסיורג א ןופ ןרָאוװעג ןעמונראפ גָאט ןלעה ןטימ ןיא גנולצורּפ זיא
 : המיא ןא ןלאפאב ייז זיא ,טייקיזַאלמיײיה ןוא טנלע ,טיונ ,ןברוח ןופ זאוואראק
 -ושב ערעטצניפ יד טכארבעג ייז טָאה עזַאלמייה עשידיי יד ןופ ףיולענפיוא רעד
 זא טליפרעד גנולצולּפ זבַָאה ייז ! ןנַאלשעג ךיוא ןיוש טָאה העש רעייז זא ,הר



 ףלָאז .פ 164

 ךַאנ ייז ןענייז התע-תעל שטָאכ ,ריז טלקאוו סיפ ערעייז רעטנוא ןופ ןדָאב רעד
 רעד זא ,ןעזעג ןיוש זבַאה ייז --- ןעמַארק ןוא רעזייה ןופ םיטאבעלאב עטסוי
 .ייז ףיוא ךיוא טראוו לרוג רעבלעז

 זיא ןראוועג ןפראוועגניירא ווָאקאר לטעטש עצנאנ סָאד ךדיוא זיא דלאב
 .ןַאט וצ רעירפ סָאװ טסּוװעג טינ טָאה ןעמ .גנומיטש-הלהב רעבלעז רעד
 ,רעטכעט ענעססאוועגרעטנוא ערעייז טּפאכעג ?כ-םדוק ןבַאה סעמאמ עשיריי
 ןיא טרעיילשראפ ייז ןוא ,טריצלַאטש ןח רעייז טימ גנאל טינ טשרע ןבָאה סאוו
 -יוב ףיוא ןוא ןרעלעק ערעטצניפ ןיא טקעטשראפ ,סעטנארט ןיא ןוא סעטאמש

 ןיילא ןוא . . . ןניוא עקסטאדלַאס ענדעשז יד ןופ ייז ןטלאהאבוצסיוא ,רעמעד
 ,ןדַאל ןוא ריט עטכאמראפ רעטניה ןסעזעג ריוא ןעמ זיא

 טכעלנייּפ א ןרעבנע ןעמונעג טָאה ןדיי עשלטעטש יד ןופ תוחומ יד ןיא
 טימ ןפיול ןוא ןיירא געוו ןיא ןקאּפ ךיז ןעמענ ךיוא רשפא ןעמ לָאז : עגארפ
 ? זנַארט ןלעוו ןגיוא יד ןיהּוװ דניק ןוא בייוו

 "אנוש זטייוו םנופ --- גנונירטנא ןכוז רעירפ ןעמ לָאז ןעמעוו זופ רעבָא
 -לַאס ןשיסור םנופ --- אנוש ןטנַאנ םנופ ןעוועטאר דיז רָאג רעדַא ,שטייד םעד
 ,עקידהאמדזיראווש יד ןעמעוו ,קאיריביס ןוא קאזאק רענאבוק-רענַאד םנופ ,טאד
 זעצעה ןייא ןיא ,סיוא-נַאט ,ןייא-נַאט ,ןטלאהעג טָאה עסערּפ עשיטימעסיטנא
 ערעייז ןופ סיורא ןקיש סעדישז יד" : ןדיי ןנעק םילובליב ןוא האניש טימ
 דרַאב ןיא {דיי א ייב ןעמ טָאה טרָאד ןוא אד ;ןשטייד יד וצ ןלאנגיס סעגַאגאניס
 רעביא ריז ןבינ ןטאדלַאס יקסווָאדישז יד ;ןַאפעלעט םענעטלאהאב א ןענופעג
 ןטלאהאב ןבַאה ,,סעקינעשאמ' יד ,ןדיי יד ;אנוש םוצ 'ןעלּפ' ןיא זייוותונחמ
 ."וו"אא דרע רעד ןיא דלַאנ עשיסור עצנאג סָאד

 יז זבַאה ,"זענַאפעלעט עמייהעג" ןבָאה ןריי יד זא ,זייוואב ןרָאלק סלא
 טאה סָאװ זוא טנַאמראפ טָאה לטעטש שידיי רעדעי סָאװ ,בוריע םעד ןעמונעגנַא
 םעד זענוואד ןכַאנ ןוא שרדמ-תיב ןיא תילט םעד תבש ןנַארט ןגעמ וצ טנידעג
 -עלעט עשיריי עמייהעג" עקיזַאד יד טָא בילוצ זיא .רעקעב ןשינכש ןופ טנלַאשט
 ,טלאצאב ןבעל ןטימ ריי רעטושּפ ןייא טינ ןוא בר ןייא טינ ןיוש טאה ,"ןענַאפ

 טאה ןעמ סאו ,םילובליב עקיטפיג ןוא םירקש עדליוו עקיזָאד יד טָא
 -עג ןיוש זבאה ,ןדיי ןגעק יימרא רעד ןיא ןוא קלאפ ןיא טיײרּפשראפ ןוויכב
 ןייא טינ ןיוש ,םָארנַאּפ ןייא טינ ןיוש : ןטאטלוזער עקירעיורט רעייז טכארב
 טעטש עשידיי ןיא טריפענכרוד ןקאזַאק ןוא ןטאדלַאס עשיסור ןבָאה ,הפירש
 זוא ןלוּפ ןיא סערדנוזאב ,טנַארפ םוצ טנַאנ ןנעלעג ןענייז סָאװ ,דעלטעטש ןוא
 .עיצילאנ ןיא

 -ענ ןענייז סָאו ,סעקינאג ענרעזעלנ יד טימ רעזייה יד ןיא ןעמ טָאה
 סאוו ץלא ןקאּפ וצ דיג ףיוא ןבייהעגנַא ,קראמ םעד ןגעקטנא טקנוּפ ןענאטש
 ,רעּפוק ןוא שעמ ?סיב סָאד ,סנשיק ,סענערעּפ יד : טזאלעג רָאנ דיז טָאה סע
 עקירעביא יד ןוא .השוריב זעננאגענרעביא זיא סָאװ ,גראוורעבליז לסיב ןטימ
 -ייב ןעמ טָאה ,דיז טימ ןעמענטימ טנעקעג טינ טָאה ןעמ סאו ,זכאז ערעייט
 רעד ,רעדניק יד טימ רעבייוו יד .בורג א ןיא ןבַארנראפ ,ליטש רעד ןיא ,טכאנ
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 זעמ טאה ,סעכעבעב יד טימ ןעמאזוצ ,רעטכעט ענעסקאוועגרעטנוא יד רקיע
 זא ןגעלעג זיא סאו ,קסנימ ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא סיֹורָאפ טקישענּפָא ךיילג
 ןעמ טאה ,טאטש רעסיורג רעד זיא ,ןטרַאד .קעווא טסרָאיװ 98-30 א ןופ ךרע
 .ןבעל ןטימ רערעכיז ןייז רשפא ןעמ טעוו ,טפַאהעג

 דע ןטראווּפא ,טרַא ןפיוא ןבילבעג ?ייוורעד ךָאנ ןענייז סעטאט יד
 יד ןוא ןלעטשּפא ריז ןעיימרא יד ןופ טירטסירוצ רעד טעוו רשפא ,םעז רובעי
 ועגנערבקירוצ ןענעק רעדניק יד טימ רעכייוו יד ןעמ טעוװו ,ןרעהפיוא טעוו הלהב
 לסיב טשער סָאד ןעועטארּפַא ןענעק טרָאפ טרָאד ןעמ טעו רשפא ;םייהא
 . . 3 ?למערק ןיא הרוחס ?סיב ןטימ ,בוטש ןיא ןילטלטמ

 רעלמערק ענעפַא-בלאה יד ןיא ןענאטשעג לייוורעד סעטאט יד ןענייז
 עקידרעטאלפ טימ ןוא רעמינּפ עכיילב טימ ,ןגיוא עטלמוטעצ ,ענעקַארשעצ טימ
 קאזַאק רעד ןוא טאדלַאס רעד יו קידנעעז-טינ יו טכאמעג ריז ןוא ,רעצרעה
 ץלא סעצילַאּפ יד ןופ טמענ ןוא טמוק האּפ רענעסירראפ ,רעדנַאלב רעד טימ
 -ַאר איאטאיווס" ןוא "אקשויטאב ראצה" ןובשח לע ,רַאנ טעז גיוא ןייז סָאװ
 -ּפעשענ ןּפיל עשידיי עקידרעטיצ ,עסאלב ןבָאה השעמ-תעשב ןוא . . ,"עניד
 : הליפת א ריז וצ טעשט

 רימ קנעש ,"דך" חק שוכרהו שפנה תא יִל ןת" ,םלוע ?ש ונוביר -- |

 . . .לחומ ןיוש רימ ןענייז ןנעמראפ סָאד ןוא ןבעל סָאד שטָאכ
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 רענעגעוו-חמחלמ ערעווש יד ןופ ןעקסארט סָאד ןוא ןּפאלק סָאד רָאנ יו

 יד ןופ ףַאלעג ןוא שער רעד ןוא יימרא רעשיסור רעקידנטערטקירוצ רעד ןופ

 ןטגײלעגּפא ,ןליטש םנופ טנעוװ יד ףיוא טכליהענּפָא טָאה עזַאלמייה תונחמ

 עדייב ,רעקַאדאראוואנ ?קנאי ,רבח ןיימ טימ דיא ּוװ ,שרדמ-תיב רעווַאקאר

 טנרעלעג טשרמולכ ןוא ןסעזענ טייצ עצנאנ יד ןענייז ,ןטרָאּפסאּפ עשלאפ טימ

 ןיא טפיטראפ קראטש ןעוועג רָאנ רימ ןענייז ןתמא רעד ןיא רעבָא ,ארמג יד

 רימ !באה ,רעכיב עשיסור ןוא עשיערבעה ,עשידיי --- ,ןלוסּפ ףירט יילרעלא

 ,םידימלת ערעזדנוא טימ ,דעלכיב יד לידבהל טימ ,תורמנ יד ןזַאלעגרעביא דלאב

 וענייז זוא ,הנויח עטגַאזעג סנייטש'מ רעזדנוא ןגיוצעג ןבָאה רימ עכלעוו ןופ

 ףיוא טניילעגסיוא ןגעלעג ןענייז סע ּוװ ,קראמ ןשלטעטש םוצ ןפַאלעגקעװא

 זבאה סאוו ,עזַאלמייה עשידיי רעטרעדנוה סעקמולק ןוא קעּפ ףיוא ןוא דרע רעד
 . . . לבב ןופ ןכייט יד ייב "הדוהי ילוג" יד ןָא טנַאמרעד זדנוא

 -ידנעטש רעזדנוא ןזַא ןסעגראפ ןצנאנניא טנעמַאמ םעד ןיא ןבָאה רימ
 טסישעגסעווא זוא ,זריטרעזעד סלא ,1זָאה יד יוװ ,ןרעוו טּפאכעג ןראפ קערש רעק

 םענעפאלעגנא ,זזאלמייה זטימ טשימעגסיוא דיז ןבָאה רימ .טנַארפ ןפיוא ןרעוו

 -ותח רעטסיוו רעקיזַאד רעד ףיוא םינתוחמ עטכע יד ןעוועג ןטלאוװ ריס יו ,קלַאפ
 -ארבעצ ,עכעלקילנמוא עקיזַאד יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןוא רעמינּפ יד ןיא . ..הנ
 ענענייא ערעזדנוא זעזעג רימ זבאה ,דרעווש ןוא רעייפ ןופ ענענורטנא ןזוא ענעכ
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 דיז ייז ןרעגלאוו רשפא ,סייוו רעוו סָאװ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,עמאמ-עטאט
 ? קראמ ןדמערפ א ףיוא ץעגרע ךיוא טציא

 זיא ןפרַאװעגניירא דיז רימ 1בָאה ןערב ןכעלטנגוי ןצנאג רעזדנוא טימ
 יד ןרעדניל וצ זיא סע סָאװ טימ שטָאכ ןפלעה וצ ,שפנ חוקיּפ ןופ טעברא רעד
 .עטשלחראפ ןוא עטכאמשראפ ,עקירעגנוה יד ןופ טיונ

 -עג ,דייט ןופ רעסאוו-רעמע ןעקסאט ןביוהעגנַא רימ ןבַאה לכ-םדוק - |
 -ייה עשינכש יד ןופ טיורב רעלבעל ןוא ייט סעקיניישט עקידוז ,עסייה טכארב
 בוטש ןופ זעננאגעג ,לטעטש ןרעביא טזַאלענסיורא דלאב דיז ןבָאה רימ .רעז
 -רעה עשיריי יד טימ ןעמאזוצ רעזייה עשידיי יד ןריזיליבַאמ ןעמונעג ,בוטש וצ
 קלאפ םנופ רעדניק יוװ ,ןדיי רעווַאקאר יד .טעברא-ףליה רעכיג רעד ןיא רעצ
 -נעוו רעזדנוא ףיוא ןפורעגּפַא םעראוו רעייז דיז ןבָאה ,"םינמחר ינב םינמחר"
 -ע ?םיוו עזָאלמייה ?יפיוזא דיז וצ ןעמונעגניירא טָאה סָאבעלאב רעדעי .גנוד
 .ס;ּפַאקוצ ןופ ןשיק ענעגייא יד ןבענענּפָא טָאה רענייא טינ .טנעקעג רָאנ טָאה
 טיורב זסיב זטימ ,ןטַארטענּפַא טעב ענענייא סָאד עקנארק ןוא.עכאווש יד ראפ
 זוא םישרדמ-יתב ייווצ יד ןיא טצעזאב רימ ןבָאה עקירעביא יד .טלייטעג ריז
 -סיורא רימ !באה עזָאלמייה לייט ןטסערג םעד רעבָא .לוש רעטלאק רעד ןיא
 . . . ןיירא געוו ןטייוו ןיא ןגיוא עקירעיורט טימ טיילגאב

 -שיסור רעד .טלעטשענּפַָא זיא סע יו דִיז טָאה הלהב ערעטצניפ יד

 זבארנראפ דיז ןוא ?טעטש םוצ רעטנענ טעזיוּפעגוצ טָאה טנַארפ רעשישיטייד
 רעד ןופ רעטניוו ןטייוצ םעד ןרעטניווצרעביא ףיוא סעּפָאקַא עיינ יד ןיא

 .המחלמ

 טעטימָאק ספליה יײײלסנעשזעבײ רעד

 טאה ,שטיוואנאמלאק םהרבא 'ר ,בר רעװַאקאר רעשיגרענע ,רעגנוי רעד

 ןטכארטאב וצ הפיסא ןא ףיוא םיטאבעלאב עשיטאטש יד דיז וצ ןפורראפ דלאב

 טלעטשטגפיונוצ דלאב זיא'ס .םילוג עכעלקילגמוא יד טָא ןפלעה וצ יוזא יו

 טלעטשעג דימו ףכית ריז טָאה סָאװ ,טעטימַאק ףליה "יקסנעשזעב" א ןרָאװעג
 סאוו ,"זויאס יקסמעז" םעד ןוא "ץיירק ןטיור" ןקיטרַא ןטימ גנודניבראפ ןיא
 -עב" עשידיי יד ראפ דיוא רעדיילק ןוא זייּפש ןלייטסיוא ןעמונעג ךיילג ןבאה

 .(עזַאלמיײה) "סעצנעשז

 רלאב ןענייז ,יקסנאשטבול ?קנאי רבח ןיימ ןוא ךיא ,ה"ד ,עדייב רימ
 "?רעגערטרעסאוו ןוא רעקעהצלַאה" עקידנעטש יד ,רעוט עטפסוויטלא יד ןרָאװעג

 וראפעגקעווא רימ ןענייז ןענינאב רעדעי .טעטימָאק ספליה רעווַאקאר' םייב
 -מייה יד ןופ ןעמענ יד ןופ לטעצ א טימ "ץיירק ןטיור" םוצ עלַאנעלאב א טימ
 ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,ייז ראפ טנאיווָארּפ םעד ןעננערב וצ ,תושפנ עזַאל
 ובַאה ןטראד ןופ .המודכו ,למיוב ,ץילאז ,ןּפיורג ,לעמ ,רעקוצ ,טיורב דעלבעל
 -ענּפַא ןעמוק ןגעלפ עזַאלמייה יד ּווו ,רעלכייּפש ןיא בר םוצ טכארבעג סע רימ
 ."קַאיאּפ" רעייז זעמ
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 -עג ףראד "זויַאס יקסמעז" ןוא "ץיירק ןטיור" ןשיסור םנופ חבש םוצ
 -עגרע ןייק טינ ןזיוועגסיורא סעצנעשזעב עשידיי יד וצ ןבָאה ייז זא ,זרעוװ טגָאז
 ,שיילפ קלח םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ךעבַא .עכעלטסירק יד וצ יוװ גנויצאב ער
 ריש זיא ,תושפנ עשידיי לָאצ רעד זופ ןובשח ןטיול ,ןעמוקעג זדנוא זיא סאו
 ."רשכ-רשב" ןופ ענארפ רעד רעביא ךוסכיפ א ןכַארבעגסיױוא טינ

 זטיור םנופ רעטלאווראפ יד ,םייונ רעדארגַארטעּפ ןוא רעווקַסאמ יד

 ביוחמ טינ ראג ייז ןענייז עיצוטיטסנַאק רעייז טיול זא ,טהנעטעג ןבָאה ,ץיירק
 =עטייווצ רעד . . . םיטחוש ןוא םינבר טימ סעצנעשזעב עשידיי יד ןגרָאזאב וצ
 ןוא טהנעטעג ןבָאה ,שארב בר ןטימ ,טעטימַאק רעשידיי רעלאקַאל רעד ,דצ
 זענעמרַאקַא זיד יּפ לע טינ ןרָאט ןוא טינ ןענעק רימ זא ,ייז טימ טלענקעגניירא
 -ּפא ןא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ךעלדנע . . . תופרט טימ עזָאלמייה עשיריי יד
 טנעלפ רַאו א לָאמ ייווצ ; םידדצ עדייב טלעטשעגנדירפוצ טָאה סָאו ,דאמ
 סאו ,ןסקַא עקידעבעל קיטש עכעלטע ןבענ ץיירק רעטיור רעשיסור רעד זדנוא
 יד .רשכ ףיוא ןטכַאשעג ייז טָאה ןעמ נו ,עניוב רעד ןיא ןריפקעווא ןגעלפ רימ
 ביורד ןצנאנ ןטימ ןוא רעבעל-ןוא-גנול יד טימ שיילפ םנופ ןלייט עטשרעדַאפ
 (םעקידאז יד) ןלייט עטשרעטניה יד ןוא ,עזָאלמייה עשידיי יד ראפ ןייג ןגעלפ
 .. ..עשייוג יד ראפ ---

 ,ץיירק ןטיור זשיסור םנופ לּפמעטש ןטימ ,ןסקָא עסיורג עקיזָאד יד טָא
 רעד ןיא סנקעטש עגנאל ,עסיורג טימ זביירט דָאװ א לָאמ ייווצ ןנעלפ רימ סאו
 םורָאװ ,ןטוג םוצ ןענַאמרעד ַאד ייז ןלָאז רימ טנידראפ ןזבַאה ,עניוב רעשידיי
 תוכז רעייז ןיא .הרצ-תע ןא ןיא ןענאטשענייב לָאמנייא טינ זדנוא ןענייז ייֵז
 "נאשז ןוא ייצילַאּפ רעד ןופ טנעה יד ןופ ןרָאװעג ?וצינ לַאמנייא טינ רימ ןענייז
 םירוחב עגנוי עכלעזא ףיוא ןרעיול וצ טרעהענפיוא טינ זבַאה סָאוװ ,עידעמראד
 ,"סרעּפאכ" עקיזַאד יד טימ ןענעגעגאב ריז ןגעלפ רימ ךיג יו רעבָא .רימ יו
 .סנקעטש עגנאל ערעזדנוא טימ ןסקַא יד ןגָאירעטנוא ןעמענ דלאב רימ ןגעלפ

 וליפא טַָאה טלאמעד  .ייז ךָאנ רימ ןוא ,סיפ ןלעטש ןבייהנַא ןגעלפ ןסקַא יד

 ןנערפ ןוא ןלעטשוצּפָא זדנוא טנאוועג טינ טסיצילַאּפ רעזייב ,רעטסגרע רעד
 א רעייז טלַאמעד ןַאטעג סעּפע דיוא ךָאד ןבָאה רימ םורָאװ ,טרָאּפסאּפ א ףיוא
 . ןסקָא עשיסור עטכע יד טצישאב ןוא טנידאב ןבָאה רימ---טעברא עקיטכיוו

 *// הא 8 8 58

 רעשידיי רעטנאקאב רעד ווָאקאר לטעטש ןיא ןעמוקענּפַארא זיא ןכינניא
 -ראפאנוואלג" רעד ןעוועג זיא סָאװ ,?גרעג םוחנ .רד רעטנרעלעג ןוא רעיטי?לכ
 ןשידיי ןלארטנעצ רעדארנַארטעּפ םנופ (רעטלאווראפ-טּפיוה) ?ינעשטַָאמַאנ
 "אּפַאקעי" ןעמַאנ ןטצריקראפ םעד ןנַארטעג טָאה סָאוװו ,טעטימַָאק ילסנעשזעב
 רעקיזאד רעד טָא .("יניַאוו םאווטרעשז ישטשַאמַאּפ טעטימָאק יקסיירוועי" )
 -םיוא ןייז ראפ טלעטשעג דיז טָאה טעטימַאק ספליה רעשידיי רעדארגַארטעּפ
 -נוה יד ןֹופ עגאל עשיגארט יד דעלנעמ טייוו יו ףיוא זרעגנירנראפ וצ עבאנ
 ןכַאװ זבָאה סָאװ ,תונברק-המחלמ ,םיטילּפ ,םישורג עשידיי רעטנזיוט רעטרעד
 עטכאמראפ ןיא טרענלאוועג ריז ןוא .סופוצ טלגַאװעגמורא גנאל םישדח ןוא
 : ..דנאלסור ןסיורג םנופ ןגעטש ןוא ןגעוו עֶלא רעביא ןענַאלאשע
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 רעטסקיסאּפ רעד ןעוועג ,קנעדענ ריא טייוו יו ,זיא ?גרעג םוחנ .רד
 ,םנטשרע .טעברא רעכעלטרַאװטנאראפ ,רערעווש רעקיזָאד רעד ראפ שטנעמ
 א טימ ןוא ץראה שידיי םעראוו א טימ ,רעקידונלשמ א דיי א ןעוועג רע זיא
 טָאה ,סנטייווצ .ןסאמ עשידיי עקידנדיילטיונ יד וצ גנווצאב רעכעלמיטסקלאפ
 -טימ באטש ןייז טימ טצעזאב ךיז טָאה רע .עיגרענע ךס א טנַאמראפ רע
 ,עטסטנַאנ יד ןעוװעג זיא סָאװ ,קסנימ טַאטש רעסיורג רעד ןיא רעטעברא
 רעד ןניוצעג דיז טָאה סע ןיהוװ ,טנַארפ ברעמ-ןופצ םוצ טָאטש עטסערג
 -עג זיא רע רַאנ וװ .ןַאיאר ןצנאג םנופ עזָאלמייה עשידיי םָארטש רעסיורג
 א טכארבעגניירא רע טָאה ,ךעלטעטש עטסנפראווראפ יד ןיא וליפא ,ןעמוק

 -ניא עשידיי עקיטרא יד טעברא רעד וצ ןניוצענוצ דלאב טָאה רע .םייח-חור
 טאהעג טינ קשח ןייק ןבָאה סָאװ ,עזָאלמייה יד ןצעזאב ןפלָאהעג ,ץנעגילעט
 רע טָאה לייט ןטסערג םעד .ךעלטעטש עקימורא יד ןיא ,רעטייוו ןרָאפ וצ
 .סעינרעבוג עשיסור עלארטנעצ יד ןיא ןריוקאווע ןפלָאהעג

 ןעננאנעגמורא וליפא ןיוש ןענייז ?גרעג םוחנ .רד םעד טָא ןנעוו
 םיא טאה ןיילא רעסייק רעשיסור רעד" זא ,סעדנעגעל עזַאלמייה יד ןשיווצ
 יד ןשיוװצ קלַאט א ןעגנערבניירא לָאז רע ידכ ,טסניד-רעטילימ ןופ טיירפאב
 ןוא ןגעו עלא ףיוא ךיז ןרענלאוו סָאװ ,סעצנעשזעב רעטנזיוט רעטרעדנוה
 ."יימרא רעשיסור רעד ןופ שראמ-קירוצ םעד ןוא שראמ םעד םעד טימ ןרעטש

 ספליה רעזדנוא טימ זעוועג זדריפוצ קראטש סרעדנוזאב זיא ?גרעג .נ .רד

 ,יקסנאשטבויל לקנאי ,רבח ןיימ ןוא ךיא .,ווָאקאר עלעטעטש םניא טעברא

 .טעטימַאק ספליה םעד טָא ןופ טפארק-ביירט יד ,ַאמאניד יד ןרָאוװעג ןענייז

 .טאראּפא רעשינכעט רעצנאנ רעד ןנעלענ זיא סעציילּפ עננוי ערעזדנוא ףיוא
 ץוח א ןבַאה ,סעקישטטעטימאק יד ,םיטאבעלאב ענייז ןוא בר רעד םורָאװ
 תגאד ,החּפשמ ןגעוו ,ןגרָאז ענענייא טאהענ ךָאנ ,סעצנעשזעב יד ראפ גרָאז יד

 ןֵא ,"?גייפ עיירפ" ןעווענ ןענייז רעבָא רימ .ןכאז עכלעזא ךָאנ ןוא הסנרּפ
 ונעוו גראז ןייק ןוא .טלעוו רעד רָאנ ןיא ןיילא ענייא ,המּפשמ ןָא ,םייהא

 -עג ריוא רימ זבַאה עזאלמייה יוװ ,לייוו ,טאהענ טינ דיוא רימ ןבָאה הנויח
 | ,"קָאיאּפ יקסנעשזעב" ןגראק ןפיוא טבעל

 -נַאלּפעג ןוא עטנַאיעג ,עטנלע עקיזַאד יד וצ טעילוטענ דיז רימ זבָאה
 ,שיילפ רעזדנוא ןופ שיילפ ,ןייב רעזדנוא ןופ ןייב ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,עט
 טימ ןעמוק ןיוש ןגעלפ ייז ןעמעוו וצ ,זדנוא וצ טעילוטעג ריז ןבָאה ייז ןוא
 .ןעמעלבַארּפ ןוא תורצ ערעייז עלא

 ,בר םעד זוא זדנוא ןשיווצ םיכוסכיס ןכערבסיוא ןגעלפ לָאמנייא טינ
 -ַאק יקסנעשזעב רעווַאקאר םנופ רעציזרַאפ םעד ,שטיווַאנאמלאק םהרבא 'ר
 -ענייא רעזדנוא ףיוא ,ןַאט וצ לָאמטּפַא ךיז זביולרעד רימ סָאװראפ ,טעטימ
 רעירפ ריז קידנגערפנַא טינ ,עזַאלמייה יד ראפ ןכאז עכלעזא ,תוירחא רענ
 -יסקַאדַאטרַא ,רעמורפ ,רעננערטש א יוװ ,רע טָאה רעבַא רקיע רעד  .םיא ייב
 רעדעי טינ ןעמוק רימ סָאװ ,תונעט עסיורג רָאג זדנוא וצ טאהעג ,בר רעש
 ןייק טינ ןגַארט ,"סעדראמ" יד ןריזאר רימ סָאװ ,זענוואד שרדמ-תיב ןיא גָאט
 ןעמַאנ םעד ראפ הּפרח א זיא סָאװ ,תוריבע ערעווש עכלעזא רַאנ ןוא תוציצ
 . . . סָארארָאװַאנ ןוא עקדָאבָאלס
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 : ץורית ןקידנעטש א םיא ראפ ןבָאה ןגעלפ רימ

 .. .תבש וליפא החוד זיא שפנ חוקיּפ זא ,טינ טסענראפ ,יבו --

 יו זיא .ץורית ןייק ראפ ןעמעננַא טלָאװעג טינ סָאד רעבַא טָאה רע
 לטעטש ןיא זדנוא וצ ,קסנימ ןופ ,לגרעג .נ ,רד ןעמוקּפָארא טנעלפ סע רָאנ
 ורעוו ןיוש ,זדנוא ראפ ןלעטשיייא ןיוש ךיז רע טגעלפ ,עיצקעפסניא ןא ףיוא
 "דנוא ריז זעמעננַא ןוא ,בר זעמורפ ,זננערטש םעד ןוא זדנוא ןשיוװצ ררוב רעד
 .עדווירק רעז

 זשיטסירעטקאראכ ןייז שימ םיא וצ ןָאט גָאז א רע טנעלפ --- ,יבר --
 עלא ריז ףיוא םענ ריא ,ייז ראפ טינ ךיז טגרַאז --- ,עלעכיימש ןקיטומטוג
 וצ ןריפקעווא ייז ?עוו דיא .ייז ראפ טרָא טוג א בָאה ךיא .תוריבע ערעייז
 פיפיוזא ךיז ףיוא ןנארט ייז ,השקשינ .םיריבג עשידיי רעדארגַארטעּפ יד
 , . .לסיבא רָאנ ןגָארט וצ ןייז הלוח טינ ייז ןלעוו ,םיאטח ןוא תוריבע

 רעזדנוא ראפ טלאהעג ןסיוועג א זדנוא ראפ טמיטשאב ךיוא טָאה רע
 טאה רע .זשינעמוקסיוא עקיטיינ ערעזדנוא ףיוא ןבָאה ןלָאז רימ זא ,טעברא
 -עּפס טימ ,ושינגייצ ,"סעינערַאװַאטסַאדוא" עכלעזא זבעגעגסיורא ךיוא זדנוא
 סלא טנאה רעסניל רעד ןופ לברא ןפיוא ןגַארט וצ ,רעלדנעב-םערַא עלעיצ
 עבושח עכלעזא דיוא ןענייז רימ רַאנ ,רעוו-יבכא טינ סעּפע ןענייז רימ זא ,ןכייצ
 םייב זטעברא סאו יד יו םינסחי ערענעלק ןייק טינ רשפא ,עטמאאב ,רעוט
 .ץיירק ןטיור ן{שיסור

 -ייז ןטפירשפיוא עטיור יד טימ דעלדנעב-םערַא עסייוו עקיזָאד יד טָא
 זסקַא עשיסור ענעי יוװ רעקינייוו טינ ,זעמוסענ ץונוצ קראטש רעייז זדנוא ןענ
 ןימ א ,עימס א יװ טנידעג זדנוא ןבָאה דעלדנעב יד . . , ץיירק ןטיור םנופ
 -ענ ייז טאה זעמ יו ,"רעּפאכ" עקידנעטש יד ןופ ערהדזיע רעד ןנעק הרימש

 . . . פטעטש ןיא ןפור

 ,ייצילאּפ עשיסור-שיליוּפ רעוועשראוו עזַאלמייה יד ;עוועג .ײא סָאד
 -ניה טריוקאווע ייז ןעמ טָאה ןליוּפ ןופ עיצאּפוקַא רעשישטייד ועד ךַאנ סָאװ
 זעמ זא ,טכאמ רערעכעה רעד ןזייוואב וצ ידכ זיא ,טנַארּפ ןשיסור םעד רעט
 ,ןטסיזמוא ןייק טינ הלילח ןסע ייז ןוא טסניד רעייז ןיא ץלא ךַאנ ךיז טקיטיינ
 ןיא ןעוועטאבעלאב ןוא ןעוועטלאש ןבייהעגנא ייז ןבָאה ,טיורב םענָאיזאק
 ריז ייז ןבָאה טכאנ ןוא גָאט .םייחה רעד ןיא ךיז ייב יוװ ,דיעלטעטש עשידיי יד
 ןוא טכוזעג ,דעלטעטש עשידיי יד רעביא ,רענעלשטניה יד יװ ,טנַאיענמורא
 ,ןטאדלאס ענעפאלטנא ,"הרוחס ענפירט" רעזייה עשידיי יד ןיא טרעטשינעג
 םעד זצישאב טלַאװעג ןבאה ייז ןעמעוו ןופ ,ןרענַאיצולַאװער ענעטלאזזאב
 . . . יימרא רעשיסור רעד ןופ ,ןקור םעד ,"ליט" םעד ןוא "אקשויטאב ראצ"

 ןיא ןזייוואב ןעמונעג דיז זבָאה רימ רַאנ יװ ,ןטייצ עטשרע יד זיא
 ךיז זסייהעג -- ןרַאי יד ןיינרעד זדנוא "רעּפאכ" עקיזָאד יד ןנעלפ ,ןסיורד
 ,עפםראש טימ ןטסַאמענּפָא זדנוא השעמ תעשב .ןטנעמוקַאד ,רעסעּפ ןזייוו
 "יחענ קראטש דךיז ,סיפ יד זיד ּפַאק ןופ ןקילב עקידנעגנירדכרוד ,עקיבעטש
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 .טנארפ ןפיוא טינ רַאג ךיז ןעניפעג טייל-הרבח עטנוזעג עכלעזא סָאװ טשוד
 םוראו ,זַאט טנעקעג טינראג זדנוא ייז ןבָאה סָארדראפ ןפיט רעייז וצ רעבָא
 ,סייוו ףיוא ץראווש ןבירשראפ ןענאטשעג רָאד זיא ןטרַאּפסאּפ ערעזדנוא ןיא
 ,ראנ רָאנ ןענייז רימ זא ,רעֶלדַא ןשיסור ןקיּפעקיוצ ןטימ טלניזראפ ןוא
 . . טלא טינ רַאי ןצעביז עצנאג ןייק ךָאנ ?כה-דסב ,סעקיצוצ עגנוי רַאג

 -ַאנלאּפַאנװאלג" רעד ,לנרעג .נ .רד רעביל רעד רַָאנ יוװ ,רעבָא טציא
 עסייוו יד טימ טדיילקאב זדנוא טָאה א"ּפָאקעי רעדארנַארטעּפ םנופ "ינעשטָאמ
 זא ,ןטנעמוקאד עשיסור עטכע טימ טקיטעטשאב ןוא טניילעגייב ,דעלדנעב
 רעמ זדנוא ןיוש רעּפאכ עקיזָאד יד ןבָאה ,סעצנעשזעב יד ראפ ןטעברא רימ
 .טאהעגנ טינ הטילש ןייק רעמ ןיוש זדנוא רעביא ןסלָאװ ייז יו ,טעשטוקַאד טינ
 -ינאּפ עצנאג ,רעדירב-עטונ ןרָאװעג ןכינניא דָאנ ייז טימ ןענייז רימ ,הברדא
 ייז ןעוועג דבכמ ,סעומש א ייז טימ טריפראפ וליפא טייצ וצ טייצ ןופ ,טארב
 סלא ,ריז ןקיטיינ ייז ביוא זא ,שינערעהוצנַא ייז ןבעגענ ןוא סָאריּפאּפ א טימ
 זדנעוו דיז ייז ןלַאז ,ןעמש טינ ריז ייז ןלָאז ,זיא סע סָאװ ןיא ,"סעצנעשזעב"
 . תופי םינּפ רבסב ןעמוק ןגעקטנא ןיוש ייז רימ ןלעוו ,זדנוא וצ

 רעקיטייזנגעק" רענעסַאלשעג רעקיזַאד רעד םָא קנאד א עקאט ןוא
 טינ זוא ,ןטאט ןזאלמייה ,זגנוי ןייא טיִנ ןעננולעג זדנוא זיא ,"טפאשדניירפ
 ןופ ועוועטארוצסיורא ,הבישי רענישזַאלָאװ רעשינכש רעד ןופ .רוחב ןייא
 יי . טנעה ערעייז

 +*   6הא א 2

 ןעמוקענסיוא ?אמנייא טינ זדנוא זיא ,טעברא .ספליה רעזדנוא ןיא
 -סיורא יוװ ,טכאמ רעשירעטילימ רעקיטרַא רעד טימ טלאטנָאק ןיא ןייטש 'וצ
 שינעביולרעד א ;טכאנ רעד ןיא טעּפש ןייג ןגעמ וצ שינעביולרעד א ןגירקוצ
 -ּפא ;עזַאלמייה יד ראפ ץלַאה ןפיוקנייא ףרָאד ןשינכש א ןיא ןרָאפ ןגעמ וצ
 -אב יז ןוא עילימאפ רעזַאלמייה א ייב הריד א ןעמענוצ ןופ לעפאב א ןעיירש
 סָאד .עקנארק יד ראפ ףליה עשיניצידעמ ןנירק לָאמטפָא ;ןטאדלַאס טימ ןצעז
 ,ןלַאטיּפש-רלעפ עשירעטילימ יד ןיא זיולב ןגירק טנעקעג טלָאמעד ןעמ טָאה
 טלעוּפעג קידנעטש ןבאה ריס .?טעטש םורא ןוא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סאו
 .טראוורעד /בָאה רימ יו רעמ וליפא לָאמטּפַא ,השקב רעזדנונ

 יוזא טד-עוו סָאד יו ,טייקיצראהטיירב רעשיסור-תמא ןופ ליּפשיײיב א
 םעד ןיא ןעזעג רימ ןבָאה ,רוטארעטיל רעשיסור רעד ןיא טרעדלישעג טפָא
 לוטיט םעד ןגארטעג טָאה סָאװ ,יקסוועסאלוו רַאטקַאד-טּפיוה ןשירעטילימ

 ןיימ ןיא טצירקעננייא סרעדנוזאב רימ ךיז טָאה ןעמַאנ ןייז / .קינווַאקלָאּפ
 .תומוא ידיסח יד וצ ןענעכערראפ טנעקענ תמאב ןעמ טָאה םיא ,ןורכיז
 א ןיא וליפא ,הלוח א וצ ןפורעג םיא ןבַאה רימ ןעוו לָאמ רעדעי .םלועה
 הלוח םעד טגראזאב .ןעגנאגענ רע ןיא ,טכאנ רענעסַאנראפ ,רערעטצניפ
 -עגסיורא וליפא לָאמנייא טינ .ןטנעמאקידעמ ןוא תואופר עקיטיינ עלא טימ
 טא .ןקנארק ןראפ טזָאלענרעביא ןוא ענעשעק ןייז ןופ ?בור עכעלטע ןעמונ
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 םוצ ליפענ ךעלשטנעמ-טעראוו א ןזיווענסיורא ןבָאה סָאװ ,רע יו עכלעזא

 ' .ננוניישרעד ענלצנייא ןייק ןעוועג טינ ןענייז ,ןזָאלמייה ןשידיי

 םש ילהא" יד ןיא רעציז עקידנעטש יד ,םירֹוחב-הבישי יד ,רימ ,ָאי
 קלַאֿפ עשיסור עסיורג סָאד זא ,טנרעלעג גנוראפרעד ןופ טציא ןבָאה ,"רבעו
 יד ןיא ,רימ זבַאה םעד ןיא .הכולמ עשיראצ עשיסור יד טינ טייוו ךָאנ זיא
 ...המחנ לקיטש א ןעזעג ,געט-המחלמ ערעטצניפ

 טנבי עקיבײא רעזדנוא

 .1916 רעטניוו ,ווָאקאר

 טכאנ ןוא גָאט ריז ןרעה דלעפטכאלש ןשטייד-שיסור ןטנַאנ םעד ןופ
 ןרעטיצ סע שזא ,ןענַאנאק ןופ ןכארק ןוא ןטאמראה ןופ ןרענוד עטקיטשראפ
 ,ןבעל קידלּפאצ ,גנוי טרָאד טדיינש ןזייא ןוא לָאטש .דרע רעד ןופ ןטנורג יד
 יד טרָאד טציא טדיינש טנאה סוישע ןיא דרעווש .ננאז םעד רעטינש רעד יו
 . .. . טכורפ רענעגייא ןייז ןופ עפש

 ,זישזַאלאװ עלעטעטש ןקניניילק םניא טציז טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,טיילענוי עלעפייה ןיילק א ,טנַארפ-המחלמ םנופ דנאר עמאס םייב טניל סָאװ
 -סיוא טינ ךָאנ םעד זבעל םייב ןטלאהוצפיוא תוחוכ עלא טימ ךיז טלגננאר ןוא
 -נייה םעד טנַארט סָאװ ,הנבי רעיינ קיבייא רעטלא רעד ןופ קנופ םענעשַאלעג
 רעקילַאמא רעד ןופ הטילּפה-תיראש א זיא סָאד .ןישזַאלַאװ -- ןעמאנ ןקיט
 דשמ ןיא טָאה סָאװ ,תובישי יד ןשיווצ עטנראה יד ,הבישי רעטמיראב-טלעוו
 ..רודה ילודנ ,םימכח ידימלת רעטרעדנוה ךיז ןופ ןבעגעגסיורא תורוד ןופ

 הרמרמ ןייא .טנרעל ןעמ ןוא תורמשמ הבישיהזינב יד ,ייז ןציז
 ריא ןעמענראפ וצ עטייוצ א ןָא דלאב טמוק סע ןוא ,ןעורּפָא קעווא טייג
 םעד ןַא ,םורא םעד ןַא קידנסענראפ ,טכאנייב ןוא גָאטייב ןעמ טנרע5 .טרָא
 ּבִא טגנילק ןוגינ-ארמנ רעקידנענייו ,רעליטש רעד .םירעדעג יד ןיא רעגנוה
 םוצ לקניוו ןייא ןופ ןינב:הבישי ןקידיילבלאה ןיוש ןסיורג םעד רעביא

 ןוגינ רעקידנגַאלק ,רעקיטעמוא רעד טָא דיז טלקייק ןוא ךיז טלקיוו .ןטייווצ
 רעד ןיא ןעיינ סאו םירמוש-טכאנ יד יװ ,ןרעדנא םוצ רוחב-הבישי ןייא ןופ
 ןלאנגיס דיז ןביג ןוא סענרעטמאל ענעדנוצעגנַא טימ שינרעטצניפ רעטכידעג
 ,םעיינ א סיוא טניּפש ןוא טנלע וצ טנלע ריז טעילוט .ערעדנא יד ענייא
 ןיירא ךיז טכעװ ןוא ןרעדנא םוצ סנייא ךדיז טפעהאב סָאװ ,דנוב ןעמעראוו
 : ןוחטיב ןוא תונשקע רעשידיי ןופ בעוועג םעייניקיבייא ,ןטלא םעד ןיא

 ..! טנרעלעג זנבר יד זבאה -- 1זנבר ונת ,יוא --

 טינ רעבא ליוװ יז .טכיל א יו סיוא טיינ ,טקנאצ הבישי רענישזַאלָאוװ
 -הבישי עקידתונשקע עלעפייה עקניניילק סָאד ! ןייגסיוא טינ ליוו ! ןבראטש
 ןעגניר יד ןדימש רעטייוו ןליוו ,"ףרוע השק םע" םנופ רעדניק יו ,םירוחב
 ,ןזייא ןוא לַאטש ןופ הלילח טינ ,ןעגניר .טייק רעשידיי רעקיבייא רעד ןופ
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 םנופ שזא הקיני ןייז םיצ סָאװ ,טסייג םישורּפ ןקיבייא םנופ טדימשעג רָאנ

 .. . םנערבראפ טינ טרעוו ןוא טנערב ןוא םנערב סָאװ ,םיובנרָאד ןקיבייא

 ..! טנרעלענ ןנבר יד זבַאה -- ןנבר ונת ,יוא ---

 עלא ןופ טלגנירעגמורא הבישי רענישזָאלָאװ עניילק יד רעבָא זיא
 ךַאנ טא ןיילא סאד רעבַא .תוקחד ןוא טיונ ,רעננוה : תונכס טימ ןטייז
 לייוו --- טניוװועג ןיוש רָאד ןעמ זיא םעד וצ ?ייוו ,הרצ טּפיוה יד ןעווענ טינ
 -ראפ ןצנאגניא ליוװ אנוש רעד סָאװ זיא רעגרע . . ."הרות ?ש הכרד רכ"
 -ַאו רעטלא רעד ןיא ךָאנ טילג סָאװ ,הרותהירוא םנופ קנופ ןטצעל םעד ןשעל
 לוקה" םעד ןשיוצ תוחוכ ןיא טסעמראפ א רַאפ טמוק .הבישי רענישזַאל
 "הרותה רש" םעד ןשיווצ לננארעג ןימ א ,"וישע ידי םידיה" ןוא "בקעי ?וק
 אד טעװ סע ןעמעוו רעװו ,"םודא לש רש" םעד ,אנוש ןקיבייא םעד ןוא
 | . . . ןעמוקייב

 ןוא זיּפש טימ טנפַאװאב ,םראדנאשז רעשיסור רעד ,אנוש רעד
 טרעטשינ ןוא טכוז ,טכאנ ןוא נָאט רעהא ןיירא ךיז טסייר ,טענַאיאב
 ןציז סָאװ ,הרות-ינב רענישזאלַאװ עטרעגנוהעגסיוא ,עכיילב יד ייב םיאטח
 טיינ רע . . . תורמג רענליוו עטנפעעגרעדנאנאפ טיירב יד ראפ ןענרעל ןוא
 ,זברק ןייז טינ טגנאפ רע זיב קעווא טינ לָאמנייק

 זא טפראווראפ ,רוחב-הבישי רעדנא ןא סיורא רע טסייר גָאט רעדעי
 ,םאטע ןטימ ,סופוצ קעווא םיא טריפ ןוא טנעה ענייז ףיוא ?טייק ןרעזייא
 רעד רעטנוא טניל סָאװ ,קסנימ טָאטש רעקידמונהינ-המחלמ רעד וצ ,ןיהא
 רעד ,שרינ רָאטאנרעבונ-לארענעג ןטמיראב קירעיורט םעד ןופ ןורז-תלשפמ

 עשידיי ענייז טימ זעוועגנ םש"-הנוק גנאל ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,םידוהיה-ררוצ
 עטרעגנוהראפ-בלאה יד קעווא ןעמ טקיש ,קסנימ ןופ ,ןטרָאד ןופ . . . תוילת
 ויירא ייז טפראוו ןעמ רעדָא ,דלעפטכאלש םוצ םירוחב-הבישי רענישזַאלַאװ

 .רעכערבראפ עלענימירק ןוא ןעגנוייזסאג ,םירוכיש ןשיווצ סעטארג רעטניה

 טימ .טססוג ,טסנאצ ,תובישי יד ןשיוצ עטנראה יד ,ןישזָאלַאװ

 ,רעטראדעגנייא ,רענעּפמורשעגנייא רעמ ןוא רעמ ץלא יז טרעוו נַאט רעדעי
 וא רעקינייו ץלא טרעװ הטילּפה:תיראש םנופ ;קודצ יברד תרנורג יד יו
 םירוחב-הבישי ענעבילבעגרעביא רךַָאנ יד ןרעוו רעבָא ראפרעד ,רעקינַײװ
 ףד" םעד ךיוא ןענרעל וצ רעביא דלאב טמענ ןעמ .טנשקעראפ רעמ רךַאנ
 .רבח םענעמונענוצ םנופ "ימוי

 טינ ייז וקערש סע ןוא טינ ןרעה ,םירוחב-הבישי עטנשקעראפ יד ,ייז
 -ַאטש ענעי ןופ רעהפיוא ןַא ךדיז ןסייר סָאו ,תולוק עּפמעט ,עטקיטשראפ יד
 ועז ייז .רעייפ ןוא טולב טימ טלעוו יד ןעייּפשראפ ןוא סיורא רעליימ ענעל
 זיולב ךיז ראפ ןבאה ייז .ןטנַאזירצה יד םורא ןוא םורא ןענערב סע יוװ טינ
 5ַאז ,הנבי עקניניילק יד ,ןישזַאלַאװ זא ,גנאלראפ ןקידנענערב ןייא ,ליצ ןייא
 .ןשַאלענסיוא ןצנאגניא ןרעוו טינ הלילח

 ,ענעלאטש יד שינעקוּפעצ ףיוא ,םילושכמ עלא סיעכהעל וצ ףיוא ןוא
 רעד רעראטש ןוא רעכעה דָאנ דיז טננילקעצ ,"וישע ידי םידיה" עקיטכעמ
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 ,ןרעסערג דָאנ םניא לוק-רעדיוו א יװ ךיז טנַארטעצ ןוא "בקעי לוק ?לוקה"
 : ןינב-הבישי ןסיורג םנופ לח ןקירייל

 ..! טנרעלעג ןנבר יד זבאה -- ןנבר ונת ,יוא ---

 2 א 8 8 * 

 א טקישעג טייל -הבישי רענישזַאלַאװ יד ןבָאה ,ןישזַאלַאװ ינב וחלש
 -עג ןעוװעג זיא ווירב םניא .,בר רעװַאקאר םוצ דחוימ חילש א ךרוד ווירב

 : ןבירש

 -- ווַָאקארד הליהק רעד ןופ ארתאד-ארמ םוצ"

 ןיוש :שפנ רע םימ ואב זא ,זייז ןסיוו טלָאז ריא ,םכל עודי יוהל"
 ,חוכ ספא שממ .,רעגנוה זופ לגענ יד ןיא ןעלננאר ריז ןעוט רימ יו גנאלנכאוו
 יללחמ ברח יללח ויה םיבוט .ןטלאהוצסיוא סע חוכ ןייק רעמ ָאטינ ןיוש
 ענענַאלשרעד יד יו ,דרעוװוש ןופ ענעגַאלשרעד יד רעסעב זיא סע םורָאװ ,בער
 .רעטַאפ א ןַא ןרָאװעג םימותי ןענייז רימ ,בָא ןיאו ונייה םימותי .רעגנוה ןופ
 .טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןרָאװעג ןסענראפ ןוא ןסירענּפָא ןענייז רימ

 הנויח ריא ןגיוצעג קידנעטש טעמכ טָאה סָאװ ,ןישזָאלָאװ עמערא סָאד"
 םוראװ ,זייז וצ סנרפמ דיז ןיילא תלוכיב טינ טציא זיא ,הבישיה-ינב יד ןופ
 ןיאו אצוי ןיא .טָאטש עטרענאלאב א ,הרוצנ ריע תניחבב טציא זיא יז
 -עיצעּפס א ןַא ,ןרָאפניירא טינ ןעק רענייק ןוא ןראפסיורא טינ ןעק רענייק ,אב
 רימ .טיוט זיא ןתמו אשמ רעצנאג רעד .הלשממ רעד ןופ שינעביולרעד רעל
 ןרעווש םעד ךיז ףיוא ןנַארט טינ רעמ ןיוש ןָאק יז .טסאל וצ ןלאפעג ןענייז
 .היתשו הליכא טיִמ זדנוא ןטלאהסיוא ןופ לוע

 רעכינ סָאװ ,הצע זא ןכוז ןעז טלָאז ריא : ןטעב ךייא רימ ןעוט ןכל"

 םעד ץוח א םוראו .ןטלאהרעד וצ המשנ יד זייּפש ?סיבא ןקישוצניירא זדנוא

 ."ןכש רעטסטנאנ רעזדנוא ריא טייז ,םימשבש וניבא

 םעד ריז וצ זפורראפ טנװַא ןבלעז םניא ךיילנ טָאה בר רעווָאקאר רעד
 זדנוא ראפ ןענעיילרעביא ןכַאנ .הפיסא רעקידנעגנירד א ףיוא טעטימאק ןצנאג
 זרנוא וצ טדנעוועג דיז רע טָאה ,םירוחב-הבישי רענישזַאלַאװ יד ןופ ווירב םעד

 : עגארפ רעד טימ

 ? ןָאט ןעמ לָאז סָאװ ---

 -ַאק-ספליה ןלארטנעצ רעקסנימ םוצ ווירב א ןקישקעווא ןעמ לָאז ---

 .סעקישטעטימַאק יד ןופ רענייא טניילעגרַאפ טָאה -- ,טעטימ

 רעד טאה -- ! שּפניחוקיּפ זיא סע ,גנאל וצ ןרעיודעג טעוװ סע ,ןיינ ---
 . . . עלָאנעלאב רעד טראוו ןסיורד ןיא --- ,ןעירשעגסיוא ,שטיוװַאנאמלאק ,בר

 ,רעמערק יד וצ ,זדיי עכייר יד וצ ,לטעטש ןרעביא זיינסיורַא רימֲָאֿל ---
 .ןגַאלשענרַאפ לקנאי רבח ןיימ טָאה --- ,זייּפש ןעמענפיונוצ



 ףלַאז ,פ 124

 ןטימ ווא רייה ןצנאנ ןייז ןיא ףיוא-בייה א ןבעגענ ךיז בר רעד טָאה ַאד
 : לוק ןפיוא ןעירשעצ ריז ןוא שיט ןרעביא ןרעמאה ןבייהעגנַא טפיופ

 ,טיורב ןעלמאז רעזייה יד רעביא ןייג וצ זביולרעד טינ ל?עוװ דיא ---
 . ..! הרות'ינב רענישזַאלַאוװ יד ראפ תובדנ

 ...בוח א זיא סע -- תובדנ ןייק טינ טסייה סָאד ---

 .. ו ןיינ ! ןיינ ---

 -מייה יד ןופ זייּפש סעיצרַאּפ יד זופ ?סיבא ןעמענּפָארא ןעמ לָאז --
 .הצע רעדנא ןא ןבעגעג קישטטעטימַאק רעכייר רעטייווצ א טָאה --- ,עזַאל

 .ןעירשעגסיוא ,עגנוי יד ,רימ ןבָאה -- ! ןימדוק דריע יינע ---

 עקידובכב עכלעזא ךיוא ןענייז םירוחב-הבישי רענישזַאלַאוװ יד ---
 רעזדנוא ןיא ןַאטעג נָאז א סָאמעלאב רעטירד א טָאה -- ,יד יוװ עזָאלמייה
 .ןיירא טייז

 ייז ןענייז ,זדנוא דרוד זנירק סעצנעשזעב יד סָאװ ,זייּפש לסיב ןפיוא ---

 ןבָאה -- ,ייז ייב ןנערפנא רעירפ ךיז ןעמ ףראד רעבירעד ,םיטאבעלאב יד

 .טהנעטעג רימ

 ,טסייה סאו : ןגעקאד קראטש ןעוועג ןענייז םיטאבעלאב עכייר יד
 זיא סעכלעזא ? הבצק יד ןלייטראפ ןלַאז רימ יו טײלעמערַא יד ייב ןנערפ
 .תקולחמ א וצ ןעמוקעג טינ ריש זיא סע . . ! ןרָאװעג טרעהעג טינ ךָאנ
 עיורנ ,עקידבשוימ ,עטלא ןגעק ןענאטשענגפיוא ןענייז םירוחב עקיציה ,עגנוי
 רעגנוי רעד טָאה ַאד רעבָא ."קיירטטס" א טימ טעשארטסעג ןבָאה רימ .דרעב
 דיז ובַאה רעטימעג עסייה יד .דצ רעזדנוא ףיוא טלעטשעג רָארנ ךיז בר
 .טליטשעגעיא

 8 לא לא = הא = א

 -נעטש יוװ ,טלמאזראפ דיז עזַאלמייה יד ןבָאה ירפרעדניא ןגרַאמ ףיוא
 רעד .ףיוה ןפיוא בר םייב ןענופעג דיז טָאה סָאװ ,רעלכייּפשיזייּפש ןראפ ,קיד
 קאז תילט ןסיורג ןטימ ןוא טנאה ןיא ןקעטש ןטימ ןעמוקענסיורא זיא בר
 טַָאה רע .ןענוואד םוצ ןיירא שרדמ-תיב ןיא דיז קידנלייא ,םערָא ןרעטנוא

 ורעלקוצפיוא ,השרד עצרוק א ןטלאה םלוע ןסיורג ןראפ טלעטשעגקעווא ריז
 טייצ טָאה רע רעדייא דַאנ רעבַא .שפנ-חוקיּפ ןופ ןינע ןסיורג םעד ייז ראפ
 -סיוא "סעצנעשזעב" םלע רעצנאג רעד טָאה ,דייר ענייז ןקידנעראפ וצ טאהענ
 : דחא הֹּפ ןפורעג

 ןצנאג םנופ ייז ןעניגראפ ריס ! טייהרעטנוזעג ןסע ייז ןלָאז ---
 . .! ןצראה

 א טימ ןעגנאגעגקעווא רעזָאלמייה רעכעלטיא זיא ןגרָאמירפ םענעי
 -יירפ א ,טימענ םענעטכיולעגפיוא ןא טימ רעבָא ראפרעד ,"קָאיאּפ" ןרענעלק
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 -נַא קירוצ ריז טָאה ןצראה ןיא ףיט .ניוא ןיא טלקניפעצ ךיז טָאה רערט עקיד
 ןיילא טשרע זיא ןעמ םגה .ךיז וצ תובישח רענעגייא ןופ קנופ רעד ןדנוצעג
 ןיילא טציא ריז טניפעג ןעמ ןוא ,שיט םענעגייא םנופ ןרָאװעג ןבירטראפ
 ןעוו ןוא ּוװ טינ סייוו ןעמ סָאװ ,טורשראמיתולנ ןגנאל ןפיוא ,סננעוורעטנוא
 טצעזעגקעווא דיז טלָאװ ןעמ יו ןעזרעד טציא ךיז ןעמ טָאה ,ןקידנע ךיז טעוװ רע

 -עטאט עטלא טימ ,דניק ןוא בייוו טימ ,געוו ןדמערפ םנופ טייז א ייב ןיענרע
 -נוה םעד ןליטש ,םעטָא םעד ןּפאכוצּפָא ,סיפ עדימ יד ?סיבא ןעורּפַא ,עמאיכ
 ךיוא ,ךרדל הדיצ ןעמערַא םעד וצ ,טיורב עלעברַָאט םעד וצ ןעפ טָאה .,רענ
 ןסינעג םאוו סעּפע ךיוא לָאז רע ,רוחב-הבישי ןטרעננוהראפ םעד ןדאלעגנייא
 ן-עהעננַא ןופ ?יפעג סָאד זיא . . , תחא הדועס ןוזמ רעקיזַאד רעד טָא ןופ
 . . . טסיירטעג ןוא טמעראוועג טָאה ,?רוג ןקיתופתושב ןבלעז םעד ןוא ןייא וצ

 לא 58 א הא +

 טריפעג טָאה סאוו ,געוו רעד ..טסָארפ א טעילאפסעג טָאה ןסיורד ןיא
 רעשיגרענע ,רעגנוי רעד רעבָא .רעקידנכוסמ א ןעווענ ריוא זיא ,טנַארפ םוצ
 הווצימ יד טָאה ,קינרסומ רערעסערג ךָאנ ןוא ןדמל רעסיורג רעד ,בר רעווַאקאר
 .שרעדנא זצימע ןענונראפ טינ ןישזַאלַאװ-ינב יד וצ שפנ חוקיּפ םעד ןעגנערב זופ
 רער ןופ ,ןיציבר רעקנארק רעד ןופ תונעמו תונעט יד ןפלַאהענ טינ ןבַאה סע
 .םיטאבעלאב עבושח יד ןופ ןוא החּפשפ

 זעמ סאו ,רעטופ זעמעראוו םעיינ ןייז ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה בר רעד

 זשירחוס ,וטיירב םענעילטנא םעד ןביוא ןופ ,הנותח רעד וצ טכאמעג םיא טַאה

 ודנעל יד טלטראנעגמורא ,ּפַאק ןרעביא קילשאב ןעמעראוו א טימ ,שטשאלּפ
 שוק א ,ךרדה תליפת דינ ףיוא טגאזענּפָא ,לטראג םענעדייז ,ןטלא ןא טימ

 -ַאגעלאב 1סיורג םעד ןיא טצעזעגניירא דיז ,הזוזמ יד טנאה רעד טימ ןָאטעג
 ןזַאלעג ריז זוא ,זייּפש טימ קעז יד ןשיווצ סיפ יד טקעטשראפ ,ןטיפש זשעֿכ

 .ןיירא געוו ןיא

 עכלעזא סלא ןבָאה סָאװ ,סעטסַאבעלאב רענישזָאלָאװ עקיצראה-טונ יד |

 יד טצייהעגנייא דלאב ןבַאה ,דעלטעטש עשינכש ןוא תובישי ןשיווצ טמטיעג

 ןשקַאל ןוא לפראפ ןכאמ ,טיורב ןקאב טלעטשעג דיז ןוא ,סנוויוא-קאב עסיורג

 רעד ,בר רעווַאקאר רעד ןוא .טייל-הבישי עטרעגנוהראפ-בלאה ערעייז ראפ

 סָאװ ,לוּפליּפ ןפראש א הבישיה ינב יד ראפ ןגָאז טלעטשעג ךיז טָאה ,טסאנ

 ....עװענ שדחהמ ייז וצ געוו ןפיוא טשרע טָאה רע

 לא 58 = הא הא = לא

 טרעקעגמוא דיז טָאה בר רעוואקאר רעד ןעוו ,םורא געט רַאּפ א ןיא

 גראב םעד רעטנוא ןופ זכירקסיורא ןעמונעג ןוא תוחילש ןייז ןופ םייהא קירוצ

 -עגפיורא םיא ףיוא טאה ןישזַאלַאװ לטעטש סָאװ ,םישובלמ עמעראוו ,עטלא

 טימ טאה רע .רענעטכיולעצ א ,רעטלארטשעצ א ןייטש ןכילבעג רע זיא ,טנייל

 סיורנ ןופ ,בוטש ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ןזײרּפשמורא ןעמונענ טירט עכינ
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 ךיז וצ ןדזחרעביא ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא ,טנאה ףיוא טנאה טּפאלקעג הוודח
 : רעטרעוו יד

 ..!לארשי ןמלא אל . . ! ?ארשי ןמלא אל ,השקשינ ,השקשינ ---

 געט עטנלע ןיא

 ,1916 רעטניוו ,וואקאר

 ךיז טלאוו יז יוװ ,יינש ןרעטנוא ףיט ןבַארגראפ ךיז טָאה המחלמ יד
 תונחמ עכעלטנייפ עדייב . . . טלעוו רעקידנעדנעלב-סייוו רעד ראפ טמעשראפ
 טפמערקעגנייא ןוא טעייטראפ ,רערעדנא רעד ןנעקטנא ענייא ןגעלעג דיז ןענייז
 רעדיוו ןענעק וצ גנילירפ ןופ םוקנָא ןפיוא טראוועג ,טלעק ןוא טסָארפ ןופ
 טימ רעדלעפ-טכאלש יד ןרעקא רעדיוו ןעמענ ןוא רעבירג עפיט יד ןופ ןיינסיורא
 . . .{ברוח ןוא טיוט זעייזראפ ןוא ןענַאנאק ןוא ןסקיב ןופ ןזייא ןוא לָאטש

 ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ סאוו רעמ טינ .?יטש ןעוועג זיא לייוורעד
 -ןטיור םנופ רענעגעוו-ראטינאס יירדדייווצ א ?טעטש זכרוד ןראפייבראפ ןעזעג
 עטעדנוווראפ קילדנעצ רַאּפ א טנַארפ ןטייוו טינ םנופ טריפענ ןבָאה סָאװ ,ץיירק
 -ארפעגוצ א טימ ןעמעוו זוא סופ א ןָא ןעמעוו ,טנאה א ןַא ןעמעוו ,ןטאדלַאס
 רעד ףיוא ?ובמ-טולב ןייק רַאג טלַאװ סע יו .,?יטש רעטייוו ןוא .רבא םענער
 . . . ןעוועג טינ טלעוו

 -עג ןבָאה סָאװ ,עזַאלמייה םָארטש רעד טלעטשעגּפָא ךיוא ךיז טָאה סע
 / ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ."סעצנעשזעב" --- ןעמַאנ םעניימענלא םעד {נַארט
 זוא ןַאד ןכייט טייז רענעי ףיוא שזא ,דנאלסור ןיא ףיט ןרָאװעג ןפרַאוװראפ זיא
 -רעד טלעטשעגפיוא ייז זבָאה ,דרע רעדמערפ ,רעיינ רעד ףיוא ,טרַאד .,אגלָאװ
 רעטלא" רעייז וצ קירוצ ןרעקוצמוא ךָאנ ךיז קידנּפַאה ,ןטלעצעג ערעייז ?ייוו
 ."םייה

 ןוא טעטש עשינכש יד ןיא טצעזאב ךיז טָאה ייז ןופ לייט רערענעלק רעד
 אד .טנַארפ ןשישטייד-שיסור םנופ תונכש ןיא ןנעלעג ןענייז סָאװ ,דעלטעטש
 רעכיג סאו ןיוש לָאז רע זא . . . שטייד םעד ,"לאוג" ןפיוא טראוועג ייז זבַאה
 רעבורח רעד וצ ןרעקמוא קירוצ ריז ןענעק ןעמ טעוװ ,ןעמענראפ ייז ןוא ןעמוק
 .תומוקמ עטנאקאבמוא ,עטייוו ץעגרע ןיא ןרעוו ?נלונמ ןפראד טינ יבא ,םייה

 6 הא הא א יא

 -רעד טשרע דיא בָאה ,עזַאלמייה עשידיי םָארטש טנופ ?עטשּפָא ןטימ

 ,עניימ ןהעש עקידייל יד ,טייצ עיירפ יד .טייקיזָאלמייה ענענייא ןיימ טריּפש

 ןיב דיא ןעוו ,טייצ עצנאג יד .גנומיטש ערעווש א רימ ףיוא טנַאיעגנַא ןבָאה

 ףליה רעכיג סָאװ זעננערב זופ ,שפנ חוקיּפ ןופ טעברא רעד ןיא ןָאטראפ ןזעוועג

 זוא רעייפ ןופ ענענורטנא יד ,םילוג עשידיי רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יד וצ

 ןיילא זיא ןעמ זא ,לרוג םענעגייא ןיימ ןַא ןסעגראפ יו טאהענ דיא באה ,דרעווש
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 רענעגייא ןופ רעטלצרַאװעגסיױא ןא ,"ץענעשזעב" רעטנלע ןא יו רעמ טינ דיוא

 -נא ךיז בָאה ךיא סאו ,ןייּפ ןוא רעצ ןעלשטנעמ םי םנופ קילבנא םניא .,דרע
 ,טציא .,קיטשינ ןוא ןיילק טסוקעגסיוא ןבעל עטנלע ענענייא סָאד טָאה ,ןעזעג
 : ןובשחו ןיד א ריז טימ ןכאמ ןעמונעג ךדיא בָאה ,ןיילא קידנביילב

 זיא יוזא ןציז וצ תילכת רעד זיא סָאװ ? טלעי רעד ןיא ָאד דיא ןיב נו
 רעד זיא גנאל יו ןוא ? ווֲָאקאר עלעטעטש ם 'נעפראווראפ ,ןקניניילק םעד טָא
 ? רעגעלעג ןדמערפ ףיוא ןרעגלאוו ךיז ןוא ,שיט ןדמערפ םייב ןציז וצ ריש

 .חומ ןיא ןקיּפ וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ,תובשחמ ,ןנארפ עכלעזא טָא
 סאוו ,ןעגנוטימש ענעלאפאב ירד ,ופ ,ךיז ןופ ןפיולטנא וצ יו טליפעג בָאה ךיא

 .ןיירא בייל ןיא ןכירק ןעמונעג סעקשארומ יוװ ןבָאה

 רעד וצ ,םייהא טפאשקנעב עקידנגאנ א טפאכענמורא דימ טָאה סע
 דיוא ייז םערוטש רעד הלילח טינ טָאה יצ ?  ייז ןענייז ּוװ .החּפשמ רענענייא
 רעוו ? ןיהווװ סייוו רעוו זנַארטראפ ךדיוא ייז ןוא דרע רעייז ןופ ןפירעגסיורא
 עשידיי ערעדנא טימ םענייניא תולנ ּפָא טינ ץעגרע דיוא טציא ןטכיר ייז יצ סייוו
 -יימ עמאמ עקניכאווש יד סָאװ סייוו רעוו ? םישורנ ןוא םיטילּפ ,סעקינדנודענ
 ? רימ ןופ ןטרָאד טציא יז טכארט סָאװו 4 טכאמ ענ

 באה ,תובשחמ עכעלנייּפ /קיזַאד יד טָא ריז ןופ ןכיירטראפ וצ ידכ ןוא

 רעד רעבָא .ד"נת םעד -- םירפסה-רפס ןטלא םניא ךיז ןפיטראפ טוװגרּפעג ךיא

 עשידיי ףיוא ןפרַאוװעגפיורא דיז בָאה דיא .טקיוראב טינ ךיוא דימ טָאה ד"נת

 .םיליכשמ עטלטעטש יד ייב ןעייל וצ ןגַארקעג בָאה דיא סָאװ ,רעכיב עשיסור ןוא
 -אטסאד : טנאה רעד רעטנוא ןעמוקעג זיא רימ סָאװ ץלא טנעיילעג בָאה ךיא

 סיאטסלַאט ;"ווַאזאמאראק רעדי-ב יד" ,"ףָארטש ןוא ןכערבראפ" סיקסוועי

 -ערדנא דינַאעל ןופ ,"יאדמשצ רעד" ;"אנינעראק אננא" ,"רימ יא אניַאוו"

 היבוט" ;ס"ממ ןופ ,"עשטאילק יד" ;יקרַאנ םיסקאמ ןופ ,"רעטומ יד" ;וועי

 ןיא ךיוא רעבא .א"א ןצרּפ ןופ רעכיב ןוא ,םכילע םולש ןופ ,"רעקיכלימ רעד
 .ןענופעג טינ ור ןייק גנאל ךיא בָאה םעד

 זעוועג ןיב ריא .ןטייז עלא זופ ןעמונעגמיורא ךימ טָאה טעמוא רעד
 ןעװעג לולע זיא טייקיניילק רעדעי זא ,טנערעגפיוא ןוא ןגָאלשעגרעדינ יוזא
 ננומיטש רעטקירדעג אזא ןיא ןוא .טכיווענכיילג ןופ ןעגנערבוצסיורא ךימ
 זעוועג זיב דיא זעמעוו ייב ,בר רעווַאקאר ןטימ טנירקעצ לָאמנייא ךיז ךיא בָאה
 -יורג א עבטב זוא ,קינרסומ רעקדַאבַאלס רעגנערטש א ,רע .תיב-זב רעטפָא ןא
 יו . . . טייקשידיי ןיימ רעביא סוּפורטיּפא רעד ןרָאװעג טציא זיא ,יאנק רעס

 יצ ןגערפ וצ דימ טָאטשנָא ,רע טנעלפ ,לעווש ןייז ןטערטרעבירא נעלפ ךיא רַאנ

 זנעוו רעהראפציירק ןעננערטש א ףיוא ןעמענ דימ ,ןסענעג טנייה ןיוש ריא בָאה

 רענייז טנאה רעד טיס ? טנוואדעג טנייה ןיוש ךיא בָאה יצ :; טייקמורפ ןיימ
 טלאגעג רעדיוו טנייה ןיוש ךדיא בָאה יצ ןעז וצ ,םינּפ ןיימ רעביא ןַאטעג ריפ א
 ? אתירואדמ ןואל ףניפ יד ףיוא ןעוועג רבוע הלילח םעד טימ ןוא עדרָאמ יד
 .. .. םיאטח עכלעזא רךָאנ ןוא

 טימ ןדנובראפ ןעוועג טלאמעד זיא עניימ "עדרַאמ" יד ןלַאנ סָאד םנה
 -ןצַארּפשפיוא זיימ ריז זופ ןשיװוּפָא טזומעג ךָאד בָאה ךיא --- שפנ חוקיּפ ןתמא
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 טָאה רע . ...יײצילַאּפ רעשיסור רעד ןופ ןגיוא יד ןופ טפאשרענעמ עגנוי עקיד
 .וסיוו טלָאװעג טינ םעד ןופ רעכָא

 טאה סע זיב ,דייר-רסומ ענייז טימ טעשטוקַאד גנאל יוזא רימ טָאה רע
 טימ קאה א ןבענעג סעכ טימ ךיא בָאה ,דלודעג סָאד רימ ייב טצאלּפעג ןיוש
 נרעזימ עניימ ןעמענּפא וליפא םיא וצ ןעמוקעג טינ ןיוש רעמ ןוא ריט רעד
 יקסנשעזעב םעד ייב רעטלעטשעגנַא סלא ןעמוקעג ךָאנ רימ זיא סָאװ ,תוריכש
 .רעציזרַאפ רעד ןעוועג זיא רע ּוװ ,טעטימאק-ספליוה

 -עשרבח רעד ןסירעגרעביא ךיוא ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד רעד ןיא
 -בול לקנאי ,רוחב הבישי רעקדארַאװרַאנ םענעזעוועג םעד ןוא רימ זשיווצ דנוב
 יד יו ,קראטש יוזא ןעוועג ןאד זיב ןיא ערעזדנוא טפאשביל יד סָאװ ,יקסנאשט
 -ןוי רעקיטסולסנבעל ,רעכעליירפ רעד ,רע ..ןתנוהי ןוא דוד ןשיווצ טפאשביל
 רַאנ טָאה סע ןעמעוו ראפ ,זזַאלעצ ,טיישראפ ןרָאװעג לָאמאטימ זיא ,לרוחב רעג
 סע רַאנ ?פיוו זסינעג ןוא ןּפאכניירא ףראד ןעמ סאו ןופ ,הזה םלוע טריטסיזקע
 םנופ ןמיס רעדעי ריז ןיפ ןביירטראפ ןבייהעגנָא ךינ ףיוא טָאה רע .ךיז טזַאל
 -עג .הרות ןייז ןנעק ןוא טָאג ןשידיי ןנעק טריטלָאװער טָאה רע .רוחב-הבישי
 ןליפא טגאזענּפָא טינ ךיז ,תבש םוא ןסַאריּפאּפ ?יטש רעד ןיא ןרעכייר !עמונ
 -ענ ,הער תוברתל סיורא זיא רע ,טושּפ .המודכו "שטיווק רשב" לקיטש א ןופ
 .רעקינירטּפָא ןא ,"רחא" רעתמא ןא ןרָאװ

 רעשלטעטש רעד טימ טפאשטנאקאב ןסָאלשענ ייווצ ןוא סנייא טָאה רע
 סעקטסיסרוק ,סעקטסיזאנמינ ענעזעוועג ,דעלדיימ עכייר יד טימ ,ץנעגילעטניא
 עשביה ןעוועג ןיוש ןענייז סָאו ,סעקרעשוקא עטקידנעראפ ןייק טינ ךָאנ ןוא
 -נוי ןופ טפאשלעזעגנ רעד רַאנ טקנעבעג קראטש ייז ךיז טָאה סע . . . ןתרגוב
 טכירעגמוא יוזא טָאה המחלמ יד סָאװ ,ליּפש רעשיטנאמָאר רעד ךָאנ ,טיילעג
 ובאה ,טייקמאזנייא ןוא טייקטנלע רעשלדיימ רעקיטציא רעייז ןיא .טרעטשעצ
 ,ןאסַאּפַאמ ןוא וועשאביצרא ןופ ןענאמַאר עשיטָארע יד טימ טקיוװקעג דיז ייז
 טטילגעצ ,עסייה טימ טרוכישראפ ייז ןוא טולב גנוי רעייז זדנוצעג ןבָאה סאו
 םעד ,רבה ןיימ ןיא ןוא . . . עביל רעטמערוטשעגסיוא טינ ןופ ןעננאלראפ
 רעייז זעזרעד ייז ןבַאה ,ןניוא עטאוועצַאקש ,עצראווש יד טימ ,רוחב-הבישי
 . . . רעציפא ןצלאטש םעד ,רעילאוואק ןקנאלש םעד ,דלעה ןטמיורטעגסיוא
 .טיירדראפ ּפָאק רעד שזא רבח ןיימ ייב דיז טָאה עפש רעשיטנאמָאר רעד טָא ןופ

 זייא טשרעהעג טננוי רעד טָא ןופ תוחומ יד זיא טלַאמעד טָאה ל?לכב ןוא
 -ניירא לייוורעד ןעמ ףראד רעבירעד ."לובמ א ןעמוק געמ רימ ךַאנ" : קנאדעג
 וצ זייז זיוש ןַאק ןנרָאמ לייוו ,דיז טזַאל סע רָאנ ?פיוו הזה םלוע רעד ןופ ןּפאכ
 ווא רוחב:הבישי רענעזעוועג רעד ,רבח ןיימ טָאה הרֹות עיינ יד טא .טעּפש
 .הדמתה סיורג טימ ןריציטקארּפ ןעמונעג יז ןוא טנרעלעגסיוא ךיג ,קינרפומ

 א זרעװ טלַאװעג ריוא ךַאנ טָאה קינסיעכהל רמומ רעקיזַאד רעד טָא
 -ניז םוצ ערעדנא טכאמענ דאנ ןוא טקידניזעג ןיילא טָאה סָאװ ,טבנ זב םעברי
 זיא רעזייוו-געוו ןיימ ,דירדמ ןיימ ןרעוו וצ ןבעל ןיא ןעגנאגעג זיא םיא ,ןקיד
 ןיא זא ,הנווכ א טאהעג ייברעד רע טָאה רשפא ...."טייל א רימ ןופ זכאמ"
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 -הבישי זייז זופ לוק סאד ריז ןיא ןקיטשרעד וצ ןייז רעגנירג םיא טעוװ ןעייזוצ
 ? סייוו רעוו ,זסיוועג ןשירוחב

 :זריירנייא זעמענ רימ זוא רימ וצ ןעמוק רע טגעלפ סיואינַאט ,ןייא-גָאט

 ? ךעלמירפס יד רעביא ,שורּפ א יוװ ,ןציז וצ ריש רעד זיא ?פיוו ---
 -אב ריד ?עוו דיא ,רעסעב םוק ! המחלמ רעד דאנ ףיוא ,רעטעּפש ףיוא ייז זַאל
 זייד זיא עכלעזא ךָאנ טסָאה וד סָאװ דעלדיימ עטנעגילעטניא ,ענייש טימ ןענעק
 ,(ןטייהנייש) "סעציוואסארק" עתמא ,ריד ךיא גָאז ,ךעלדיימ .ןעזענ טינ ןבעל
 ןַא ןסעגראפ וטסעוו (טפאשלעזעג) "קאשזורק" רעייז ןיא ! ענייא ןיא ענייא
 . . ! םוק ,ריד ףיוא ךַאנ דיז ןנערפ ייז ,ןעמעלא ןַא ןוא ץלא

 -ףוס םיא זיא סע זיב ,רימ וצ טהנעטעג ןוא טדערעג גנאל יוזא טָאה רע
 -ירעניינ יד ,לרוחב ןקירַאי 18-17/ םעד ,רימ ןיא ןקעוווצפיוא ןעגנולעג ףוס-לכ
 ."סעציוואסארק" עקיזַאד יד טימ ריז ןענעקאב וצ טייק

 רעשלדיימ ,רעטריציפיסור-בלאה רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא דיז בָאה ךיא
 -ספראד א יוװ ,זרַאלראפ ,קירוועמעש ,םעווקאבמוא רעייז טליפעג טפאשלעזעג
 ךיא בָאה רַאנ וצרעד .עשיטאטשסיורג ןשיווצ ןיירא גנולצולּפ טלאפ סָאװ ?גניי
 -סיורא הלילח ריא לע רעמַאט ,שיסור ףיוא ליומ סָאד ןענעפע וצ טאהעג ארומ
 -אנמיג עקידווענעק-ליווװ ,עקיזָאד יד ףיוא זכאמ טעוװ סָאװ ,זיירג א סעּפע ןנאז
 ,רענעגיוצעגקירוצ א זציז זבילבעג דיא ןיב . . .. קורדנייא ןטכעלש א סעקטסיז
 רעייז זיא ןעיצוצניירא דימ טסיילפעג טינ ריז זבָאה ייז ?פיוו ןוא .רעדמערפ א
 .ןעגנולעג טינ סע ייז זיא ,טפאשלעזעג רעקיטסול ,רעכעליירפ

 רע .רעסאוו ןיא שיפ א יו טליפעג ַאד ןיוש ריז טָאה ,רעבָא רבח זיימ
 ,ססניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא שיסור טקאנקעג .,דארּפש יד טרעטפולענ טָאה
 םעד קראטש יוזא ךעבענ טעשטעילאקעצ רע סאו ,טרעמיקעג טינרַאג טָאה םיא
 .קיטאמארג רענעכַארבעצ זייז טימ ןושְל ןשיסור ןקידנעגנילק ,םענייש

 א טרעכיירראפ ,לטיה סָאד ןפרַאוװראפ שירעגנוי-ליווו ,דלאב טָאה רע

 זוא דעלדיימ יד זופ ענייא ,רעילאוואק רעטכע ןא יו ,ןַאטעג ּפאכ א ,?סָאריּפאּפ

 טעקיילאלאב א ןופ ןעגנאלק יד רעטנוא ,לצנעט א ןיא ריא טימ ןזַאלעגקעװא ריז

 ריא טימ ןדנווושראפ ןוא עטייווצ א טּפאכעג דלאב ןוא ,זילַאדנאמ א רעדַא

 וא תולדג טימ רימ וצ ןזפרַאװעגוצ השעמ-תעשב ןוא . . .?קניוו ?לקנוט א ןיא

 תורישע ןייז טימ ןעמיראב דיז ליװ סָאװ ,רשוע רענעמוקעגפיוא ןא יוװ ,לגיוא

 . . . 1כש ןעמערַא ןייז ראפ

 ןגָאינַא טלַאװעג טלַאװ רע יוװ ,טלעוו א טעילאמסעג ,טנערבעג טָאה רע

 טציא זיב טָאה רסומ ןשיטעקסא ריא טימ הבישי רעקַאדראווָאנ יד סָאװ ,סָאד

 טא זכערבעצ וצ טגאוועג טָאה רע זעוו ,טציא ןוא .םיא ראפ טמיוצראפ טאהעג

 וסירעג דיז הזה םלוע רענעטַאבראפ רעד ךַאנ טשרוד רעד טָאה ,ןעמיוצ עלא יד

 זופ עראּפ עסייה דיז טסייר סע יו ,םערוטש אזא טימ ,גנארד אזא טימ םיא ןופ

 . . . סיורא ?סעק ןטכאמראפ א

 ןטראצ ,זלעדייא םעד וצ ייס ,טייקטמיוצענמוא ןייז ,טייקנזַאלעצ ןייז

 טצענערגענ דיז טָאה סאו ,טייקשיסרוקיּפא עקידנעיירש ןייז ייס ןוא ,ןימ-ןעיורפ
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 ןיוש ןיב ןיילא ךיא שטָאכ .,זנַארטראפ טנעקעגנ טינ ריא בָאה ,תוריקפה טימ
 ג"ירת יד ןטיהּפא ןופ ןיז ןיא רומג קידצ ןייק ןעוועג טינ טייצ רענעי וצ דיוא
 רעבירעד .זעיגילער ןבילבעג ךַאנ דיא ןיב ןצראה ןיא ףיט רָאד ,תווצימ
 באה ריא ןוא ,רעקידנ;סױטשּפָא ,רעדמערפ ןרָאװעג גָאט רעדעי טימ רימ רע זיא
 .ודיימסיוא ןצנאגניא ןעמונעג ,"סעינשיראב" עטנעגילעטניא ענייז טימ ,םיא

 ראנ זעוועג זיא טנלע ןוא טעמוא םענעגייא ןטימ ןיילא ןביילב וצ רעבָא
 רענשאּפערַאה ,רעשלטעטש רעד וצ ןעילוטוצ ןעמונעג ריז ךיא בָאה ,רערעווש
 רעדיינש ,רעטסוש ; סעכַאלעמעלאב עּפורג א ןופ ןענאטשאב זיא סאו ,טנגוי
 ,טרָאװ שידיי טקורדעג א ךַאנ טקנעבעג קראטש ןבָאה סָאװ ,סעקרעדיינש ןוא
 .שימייה ץנאג טליפענ ךיז דיא בָאה ייז ןשיווצ

 םייב .זיוה רעדנא ןא ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךדיז ןעמ זיא טנווַא רעדעי
 ןעמ זיא ,רעטצנעפ ענעגנאהראפ רעטנוא ,לּפמעל-טפאנ ןקניניילק א ןופ ןייש
 ,טסעומשעג ךעלטימעג טָאה ןעמ .ןטנוװַא עקידרעטניוו ,עגנאל יד ןסעזענּפָא
 -סקלָאפ א ,ןונינ א ןניוצראפ טָאה רענייא .תושעמ טלייצרעד ריז ,טרעכיורעג
 "ןפ עמשמ ַאק יאמ" ןייז רעדַא ,"ןטניוו עזייב טעילוה ,טעילוה" סנזייר ,?דיל
 טייצ וצ טייצ ןופ .ןעננוזענטימ ליטש רעד ןיא ןבָאה עלא סָאװ ,ערעדנא ןוא
 ,ןעמבילע םולש ןופ סכעליירפ א ,ןצרּפ ןופ סעּפע ייז ראפ טנעיילעגרַאפ דיא בָאה
 לַאמ שרעדנא ןא .רעטכעלעג ןקיצראה א ןפורסיורא ןכעלטיא ייב טנעלפ סָאװ
 עניימענלא ןוא עשידיי רעביא עיסוססיד א ,סעומש א טריפראפ ןעמ טָאה
 ,טושּפ יוזא ןעוועג ץלא זיא ָאד . , . המחלמ רעד דָאנ ןייז טעוװ סָאװ ,םינינע
 ןגיוא יד ןיא ייז ייב ןעוועג זיא סע דעלריטאנ יו ,ךדעלריטאנ יוזא ןוא יירפ יוזא
 . . .רעלעקניוו עלא ןופ טקוקעגסיורא טָאה סָאװ ,תולד רעד ןוא טייקמירַא יד

 ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןרָאװעג קירעגנוה זיא הרבח עקידעבעל יד טָא ןעוו
 -סיורא ןוויוא ןרעטנוא ןופ דלאב טָאה ןעמ .הדועס עקידתופתושב א ןעווארּפ
 טלעטשעג ריז ןוא ןעמיוק זפיוא רעייפ א טגיילעצ ,סעבלוב קעשַאק א ןעמונעג
 ןסקאווענסיוא ךיוא זיא דלאב .,"ךעלצלעּפ טימ ?פַאטראק" ּפָאט א ןכַאקּפָא
 עסיורג ףיוא ןטינשעצ סע טָאה ןעמ ,טיורב-דבאל רעצראווש א שיט ןפיוא
 ןפיוא טיטעּפא ןשיפלַאװ א טימ ןפרָאוװעגנפיורא ריז טָאה הרבח ."סאיצומה"
 םנופ ייט רעזעלג טימ ןעקנורטראפ ןוא סעבלוב עקידלּפאצ ,עסייה יד טימ טיורב
 ."קאיל" םענרעּפוק ןסיורג

 -רעד טאה זעמ .ןצראה ןפיוא רעכעליירפ ןרָאװעג סעּפע זיא טלַאמעד
 .טנלע רענענייא רעד ןָא ןוא םורא ןקירעיורט ןצנאנ םעד ןַא ןסענראפ ?ייוו
 ןסאגעגנפיונוצ זיא ?רוג ןייד סָאװ טונ זיא סע זא ,השעמ-תעשב ריז טָאה טליפעג
 ,סעקינשאּפערַאה ,עטנוזענ ,עכעלרע ,עמערַא עקיזָאד יד ןופ ?רוג ןטימ ןרָאװעג
 .ןעמאזוצ טפאשרבח רעייז ןוא טיורב רעייז טציא ןלייט סָאנו

 ןופ זבאה עמאמ-עטאט עטעווערַאהראפ ןזעוו ,טנוװַא ןיא טעּפש טשרע
 -עהוצנא רעילוּפאק א ןבענ ןעמונעג ,לרעמעק ןרעטצניפ םניא ,רענעלעג רעייז
 ,"טכאנ וכאמ וצ טייצ" ןיוש זיא סע זא ,ץכערק א טימ ןוא טסוה א טימ שינער
 ,זייווכעלרַאּפ זוא זייווקיצנייא ןייגרעדנאנאפ ןעמונעגנ דיז טייהרעליטש ןעמ טָאה
 ןשירעטילימ םעד ןא דיז ןסיוטשוצנַא טינ חלילח ידכ ,ךעלסעג עקיטייז דרוד
 .ווַאקאר עלעטעטש ןשידיי ,ןקידנפַאלש ןרעביא טכאוועג טָאה סצוו ,לורטאּפ
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 רָאװ ןוא םולח ןשיווצ

 סעּפע דיז טימ טכארבעג נַאט רעדעי טָאה ,המחלמ רעד ןופ גנאנ ןטימ

 דאנ ,זוז א דאנ ןעמונעגוצ םענייא ייב ןעמ טָאה ַאד .לטעטש ןיא הרצ עיינ א
 סאו זאמנגנוי א טּפאכבעג גנולצולּפ ןעמ טָאה טרָאד .רעטילימ םוצ םערייא ןא
 עשירעטילימ יד טָאה טרָאד .טנַארפ ןפיוא ןיינ ןופ ןטלאהאבסיוא ריז טָאה
 -מםוא םיא ןוא רעמערק ןשידיי א ףיוא ףָארטש ערעווש א טניילעגפיורא טכאמ
 זא ,העידי עקירעיורט א ןגַארקעג ננולצולּפ טָאה עטאט א .טכאמעג ךעלקילנ
 סע ןיז סעמעוו ,ןרעטלע .דלעפ-טכאלש ןפיוא ןלאפעג ּווו-ץענרע זיא ןוז ןייז
 ראפ ןראוועג ףייר ריוא ןיוש ןענייז ןוא ןסקאוועגרעטנוא טייצ רעד ראפ ןענייז
 -ראפ ,עטרעיורטראפ טימ סנטָאש ערעטצניפ יוװ ןעננאגעגמורא ןענייז ,ןטאדלַאס
 .רעמינּפ עטגרַאז

 עשלטעטש יד ןעננאנעגנמורא זיא ןגַאלשרעד ןוא טרעיורטראפ רעמ רָאנ
 ןעמ .ןטייז עלא ןופ ריא ףיוא טרעיול ןעמ יו ליפענ סָאד טאהעג טָאה יז .טנגוי
 טאהעגנ ארומ סעּפע טלַאװ ןעמ יוװ ,געמוקנעמאזוצ ןעמונעג רענעטלעז ריז טָאה
 .ערעדנא יד ראפ ענייא

 ןכייצ-זיק ןימ א ריז ףיוא זנַארטענ דָאנ בָאה סָאװ ,רעדמערפ רעד ,ךיא
 -םיוא ןצנאגניא ,געט עטרעדורעצ עקיזַאד יד ןיא בָאה ,ןעמַאנ ןדמערפ א ןופ
 ֿלעווש יד ןטַארטענרעבירא רענעטלעז דָאנ ןוא סאג ןיא ריז ןזייוואב וצ טרעהעג
 עקיזַאד יד טא ךדיג יו זא ,טכודענסיוא ךיז טָאה רימ .זיוה טנאקאב א ןופ
 -וירפ א םורא ייג ךיא יוװ ,זעזרעד דימ ןלעוו סעמאמ ןוא סעטאט עטלפייווצראפ

 "רעד ייז לעװ ריא ;ןייז אנקמ רימ ייז ןלעוו ,םירבא עלא ףיוא רעטנוזענ א ,רע
 ,ךיא ןוא (ןעיישנארט) סעּפַאקַא יד ןיא ץעגרע ןליופ סָאװ ,ןיז ערעייז ןַא ןענַאמ
 . ..ןסאג ערעייז רעביא יירפ ןוא קנארפ םורא ריז יירד ,רעדמערפ רעד

 יּפַא ןעמונעג ןוא לרעמיצ ןננע ןיימ ןיא טרעדנוזעגּפָא ריז בָאה ריא
 טשרע ךיא בָאה רעניימ טייקמאזנייא רעקיזָאד רעד זיא .,תודדובתה ןטכיר
 -יילק םנופ טייקליטש עקידרעטניוו יד .ןבעל גנוי ןיימ זופ טנלע םעד טליפרעד
 רעסייוו-יינש א רעטנוא טליהעגנייא ןנעלעג זיא סָאװ ,ווָאקאר עלעטעטש ןקנינ
 -וא םענעסַאלשענּפַא ןא ןֹופ קורדנייא םעד רימ ףיוא טכאמענ טָאה ,ערדלַאק
 ,ןטייווצ םנופ ןסירענּפַא זיא רענייא רעדעי ווו ,עקנארק-שיכיסּפ ראפ טלאטש
 .תאלוח רעבלעז רעד ןופ ןדייל עלא ןוא

 ,עמאמ-עטאט עניימ ןופ רעמינּפ יד דיז ראפ ןעזעג רדסכ בָאה דיא
 -סאז עלעטעטשי שימייה ןיימ ןופ רעדליב יילרעלא ןוא ,רעדירב ןוא רעטסעווש
 ,ןעמעלא ייז וצ טפאשקנעב עקידנגָאנ אזא טּפאכענמורא ךימ טָאה סע .עיוואט
 .ןענופעגנ טינ ור ןייק ריז בָאה ריא זא

 ,ןסיוועג סָאד .המשנ רענענייא רעד ןיא ןבָארג ןעמונעג ךיז בָאה ךיא
 יו זנַאצ וצ זבייהעגנַא רעדיוו טָאה ,רימ ןיא ןסָאלשעננייא ןעטענ ןיוש זיא סָאװ
 : ןובשחו ןיד רימ ייב ןענַאמ ןעמונעג ןוא םערָאװ א

 ,טולב רעייז ןסינראפ קעווא ןענייז ,וד יו ןשטנעמ עגנוי ןענַאילימ ---
 ! תונדחּפ זיא סָאד !?ןעמַאנ ןדמערפ א רעטנוא סיוא דיז טסטלאהאב וד ןוא
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 עלא יד ראפ רעסייק ןשיסור ןטימ זנורב א טסריפ וד ביוא ! טייקיטומניילק
 םעד ןיא קידלוש זיא סָאװ ,קלָאפ ןייד וצ טוט זוא ןַאטעג טָאה רע סאו ,תולווע
 יג ? אנוש ןרעטיב א ןופ ןלאפאב זיא סע דרע סעמעוו ,דנאלרעטַאפ סאד
 לייוו ,עלא יוו יוזא דנאלמייה ןייד ןקידייטראפ ףיול ןוא סקיב א םענ ! ךיוא
 ..! עלא ןופ לייט א דיוא טסיב וד

 טהנעטעג טָאה סָאװ ,קנאדעג רעטייווצ א טגָאיעגנַא טָאה דלאב רעבָא

 : טרעקראפ טקנוּפ רימ וצ

 םעד טָא ןיא דרע קלח ןיימ זיא ווו ָאט ,דנאל ןוא דרע טסגָאז וד ---
 -לעפ עטכַאירעטנוא יד זופ רעגריב ענייז עלא ןבָאה סָאד יוװ ,דנאלרעטַאפ זסיורג
 יו ןעזעג ןיילא דָאד וטסַאה טָא ? הלואג רעייז ףיוא ןטראוו סָאװ ,ןטפאשרעק
 תורוד ןופ דשמ ןיא ןענייז סָאװ ,זדיי רעקלאוווס יד ,רענווַאק יד ,רעדירב ענייד
 -צולּפ ןוא ,טולב ןוא סייווש רעייז טימ טרעּפכורפאב יז ,דרע רעייז ףיוא ןסעזעג
 -נוא ןופ דרע יד ןסירעגסיורא ןעמ טָאה ,זעווראפ'א זַא ןוא סָאװראפ א ןַא ,גנול
 .טניוו ןפיוא ביוטש יוװ ןבירטעצ ןוא טנַאיעצ ייז ןוא סיפ ערעייז רעט

 טַאה עמיטש ןייא .לגנארעג רערעווש א רימ ןיא ןעננאעגנָא זיא יוזא
 : רימ וצ ןעירשעג

 טַָאה ןעמ סָאװ סאד זא ,ןעמעלא ראפ ןזייוואב טזומ וד ! ייג ! ייג ---

 !לובליב א ! ןניל א ןיא ,םינדחּפ ןענייז רימ זא ,ןדיי זדנוא ףיוא טכארטענסיוא

 : רימ ןיא ןעירשעג טָאה עמיטש עטייווצ א

 קידנעטש ןלעװ םיאנוש ! ןברק ןייד טסיזמוא זיא סע { טינ ייג ---
 טינ לאמנייק טעוװ ,ןעגנערב טסליוו וד סָאװ ,זברק ןייד . . ! םיאנוש ןביילב
 ..! לרוג רעשידיי רעזדנוא ןיוש זיא יוזא לייוו ,זרעוו ןעמונעגנַא

 .חומ ןיא ןעשטָאט וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ןתובשחמ עכלעזא טָא
 טזיורבעג ,עמשטערק רעטסוּפ א ןיא ןטניוו יװ ,זבָאה ןליפענ עטמערוטשעצ
 -קירדעג ןופ ליונק א .ןַאטעגּפָא ריז טָאה ןגיוא עניימ ןופ ףַאלש רעד .רימ ןיא
 םוצ טינ ריש זדלאה ןיימ םורא טלקיוועג דיז טָאה ,ןעגנומיטש עכעלנייּפ ,עט
 . . . ןרעו טקיטשרעד

 לא הא = 8 הא +

 שרדמ:תיב ןיא ןפיולקעווא ךיא געלפ ,געט עקַיורמוא עכלעזא ןיא טָא ןוא

 עזַאלמייה א ןטלאהעגפיוא ריז טָאה סע ּגוװ ,לוש רעשרעבייוו רעד ןיא ,ןיירא
 סָאװ ,רעדניק עניילק ריפ טימ רעטכַאט א ןוא קלָאפ-רַאּפ טלא זא ןופ ,החּפשמ
 -ילאגנ ןיא עלעטעטש ץענערג ןטייוו א ץענרע ןופ שזא רעהא ןרָאװעג ?גלונמ זיא
 סאוו ,םעדייא םעד ,זאמ סרעטכַאט רעד ןרָאפעגכַאנ ייז ןענייז סָאד .ןליױּפדעיצ
 ןרעטניה ,יימרא רעשיסור רעד ראפ טיורב ןקאבעג ,טאדלַאס סלא ,ַאד טָאה
 .טנַארפ

 רעמ טרעטנעענרעד דיז ךיא בָאה החּפשמ רעטנלע רעקיזָאד רעד טָא וצ
 אזא ,רעצ אזא ןעירשעגסיורא ייז ןופ טָאה סעּפע .עזָאלמייה ערעדנא יד וצ יו
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 םנופ לַאבמיס רעד זעוועג ןטלָאװ ייז יו ,עזָאלמייה ערעדנא יד ןופ יו רעמ טנלע
 ,ןרייר ןופ ןפוא רעייז טימ ייס ןוא דוליה רעייז טימ ייס .תולג ןשידיי ןצנאג
 ,ןריי עזַאלמייה עשיווטיל הנחמ רעסיורג רעד ןופ טלייטעגסיוא דיז ייז זבָאה
 .ןראלראפ ןוא דמערפ טליפעג דיז ןבָאה ייז עכלעוו זשייווצ

 ,"קאיאּפ יקסנעשזעב" םעד ייז וצ ןגַארטעגפיורא לָאמנייא טינ בָאה דיא
 טכארבעג ?אמנייא טינ .םעד ףיוא ןטראוו ןוא ןייטש ןפראד טינ ןלָאז ייז זא
 םעד ראפ רעדא ןדייז ןטלא ןראפ האופר א ,רָאטקָאד ןשירעטילימ םעד ייז וצ
 זוא אמטסא רעקראטש א ןופ ןטילעג טָאה סָאװ ,לקיניזומ םעד ,עלענוז ןקנארק
 עטרעגַאמענסיוא ,עכיילב יד ןנעלפ ןעמוקניירא ןיימ ייב ,לטכיל א יו טקנאצעג
 -פיוא רעדניק עזאלמייה יד טָא ןופ ךעלענייא ענעקָארשעצ יד ןוא ךעלמינּפ
 זא ןעוועג טלַאװ דיא יו טקנוּפ ,רימ טימ ןּפאכמורא ךיז ןגעלפ ייז ,ןטכיול
 קירַאי ןביזסקעז עקנארק קראטש סָאד וליפא ,רערעייז רעדורב רענעגייא
 .ועלכיימשעצ ריוא דיז טנעלפ ,עלעגניי

 רַאנ יװ זיא ,ייז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,גָאטייב א ןיא ,לָאמנייא
 -ענ א ,רעמַאי א טרעהרעד דיא בָאה ,ריט שרדמ-תיב יד טנפעענפיוא כָאה דיא
 םנופ רעלרעטצנעפ עניילק יד ךרוד ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,רעדניק ןופ ןייוו
 דיז ראפ ןעזרעד בָאה ריא .ייז וצ ןפַאלענפיורא ןיב דיא .לביטש ןשרעבכייוו
 : ןרעדָא עניימ ןיא טולב סָאד טרעווילגראפ טָאה סָאװ ,ענעצס עכעלרעדיושי א

 ןטימ ררע רעד ףיוא ןסעזעגנ זיא רעדניק ריפ יד ןופ עמאמ עגנוי יד
 -ענייא יד ,לעג ןעוועג זיא דניק םנופ ?מינּפ סָאד .סמערַא יד ןיא דניק ןקנאר)
 זיא עמאמ עכעלסילגמוא יד .טיוט --- ץלַאה לקיטש א לפונ סָאד ,טזיילנראפ דעל
 טקוקעג רַאנ ,רבא ןייק טימ ןַאטעג טינ ריר ןייק ,עטרעווילגראפ א יוװ ןכעזעג
 ,רעדניק יד . . . טייוו ץענרע ןגיוא ענעשַאלענסיוא ,ענעסירענרעדנאנאפ טימ
 -עננייא ריז ןבָאה ,ןגייווש ןעמוטש סעמאמ רעד ןופ ןקַארשרעד קראטש קיטנעק
 ןבַאה סָאװ ,עבאב-עדייז עקשטיטלא ערעייז ןָא רעלעטנעה ערעייז טימ טרעמאלק
 עטקיטשראפ ,עקירעזייה טימ ןבָאה ןוא ,םיליהת ךעלטיּפאק טעשטּפעשעג ליטש
 : טרעמַאיעג ןוא ןעירשעג רעיכיוק

 דעד ! ךעלענייא ענייד ףיוא ךאמ ! ףיוא ייטש ,לרעדורב ,עלעקנאי ---

 ..!ישעטאט רעד ! ןעמוק טעוװ ישעטאט

 זוכַאטשענ טָאה ןייוועג עשרעדניק סָאד .טּפאכעגמורא ךימ טָאה ליורג א .
 ןפורעגפיונוצ .םעראיל א טכאמעג דלאב בָאה דיא .ןעלדַאנ טימ יוו בייל ןיימ

 ןופ דניק עטיוט סָאד ןסירעגסיורא ןעמ טָאה ןטייקירעווש טימ םיול .ןטסנע
 . . . סמערַא סעמאמ רעד

9 

 היוול רעליטש רעד ןופ טרעקעגמוא דיז בָאה דיא ןעוו ,טנווַא ןיא טעּפש
 דיא ןיב ,לארשי-רבק וצ ןעננערב ןפלָאהענ בַאה ךדיא סָאװ ,דניק ןזָאלמייה םָיופ
 -עגנייא ,לטעב ןפיוא ןפרַאוװעגפיורא דיז ,לרעמיצ זננע ןיימ ןיא ןלאפענניידא
 ןסירעגסיורא דיז טָאה ןייוועג א ןוא ,עלעשיק סעמאפ ןיימ ןיא םינּפ סָאד ןבארנ
 סאו ,םורא םנופ ןוא ךיז ןופ ןענייּפ ןוא ןקָאטייװ ענענייא עלא יד . . . רימ ןופ
 ןיא ןקירד טנעקעג טינ רעמ ןיוש ךיא בָאה ,טרעטאמעג ןוא טנַאלּפעג ךימ ןבָאה
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 סאוו ךייט א יװ ,טעּפמיא אזא טימ רימ ןופ ןסירעגסיורא ריז ייז ןבָאה ,דיז

 .ןזוילש יד דרוד דרודא דיז טסייר

 +*  א 8 8 2

 רימ ךיז ןבָאה ,טכאנ רעקידתוכשח ,רעקירעיורט רעקיזָאד רעד טָא ןיא
 ,רַאלק יוזא ךַאנ ךיא קנעדעג םולח ןייא .תומולח עטסיוו ענעדיישראפ טמולחעג
 : חמשנ רעד ןיא טצירקעגנייַא ףיט רימ ךיז טָאה סָאוװ

 ריילנ ןוא עיוואטסאז עלעטעטש ןיימ ןיא ןעמוקעגנָא גנולצולּפ ןיב ךיא
 א ןעזרעד בָאה ךיא .עלעביטש סעמאמ ןיימ וצ געוו ןפיוא ןעמונראפ ריז
 -רעיורטראפ ןוא עטכשוחראפ עכלעזא טימ עלא ,ןסיורדניא ןייטש םלוע ןסיורג
 -עביטש ןיא ןיירא ןוא םלוע זכרוד ןסירעגנכרוד םיוק ךדיז בַאה ךיא .רעמינּפ עט
 -ןענערב טימ טלגנירענמורא ,קעדוצ ןצראווש א רעטנוא ,דרע רעד ףיוא על
 ,לפוג ןּפמורשעגנייא ,ןיילק א ןגעלעג זיא ,טכיל עקיד

 .קנאדעג רעצראווש א ןפַאלעגכרוד רימ זיא --- ! עמאמ יד --

 -סעווש ןיימ ןסעזענ זיא ,טכיל עקידנענערב יד ייב ,סנּפָאקוצ םעד ןבעל
 -וטענוצ .לוק ןפיוא טעּפילכעג ןוא רָאה עטלטאּפעצ טימ ,עמולב-עשעּפ רעט
 ,עגנאל יד טימ ,עלהניד לרעטסעווש עקניניילק סָאד ןסעזעג זיא ריא וצ טעיל
 -ייפ ןיילק ,ךאווש א יו טעשטשיּפענ ןוא ,ןניוא עיולב יד טימ ,רָאה עדנַאלב
 -סחצי ,רעניימ רעדורב רערעגניי רעד ןסעזעגנ זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ .עלעג
 -עג זיא ,ןעיירד ןיא רענעניובעג א ,עטאט רעד .,טגָאלקעג טָאה ןוא ,קיזייא
 : לוק קירעזייה א טימ טהנעטעג ןוא טנעה יד טימ ןכַארבעג ,סנסופוצ ןענאטש

 ? ! רעביא דימ וטזָאל ןעמעוו ףיוא ! תידוהי-רתסא ,תידוהי-רתסא --
 -יא טנעה יד טיירּפשראפ ,דרע רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א ריז בָאה ךיא

 : תולוק ענעמונאב טימ ןגָאלק ןעמונעג ךריוא ןוא קעדוצ ןצראווש ןרעב

 ! ןבראטש טינ טסראט וד ! ןבראטשעג טינ טסיב וד ! עמאמ --
 זרעה רעדיוו ךימַאל ! רימ וצ דייר { ריד וצ ןעמוקעג זןיב ךיא ,עז ,ףיוא ייטש
 !!!עמאמס !עמאמ ! לוק סיז ןייד

 טימ וסאגאב ןצנאגניא ןעוועג ןיב דיא .טּפאכענפיוא ךיז ךיא בָאה ַאד
 באה דיא .טלעק ןופ ןַאצ א ןָא ןָאצ א טּפאלקעג רימ טָאה סע .סייווש ןטלאק א
 -ץ?לא סָאד זיא ּוװ ? עמאמ יד זיא ּווװ .ָאד דיא ןיב נו ןקוקמורא ןעמונעג ךיז
 םולח רעטסיוו א יו רעמ טינ סָאד זיא ? ןרָאװעג ןדנווושראפ גנולצולּפ גניד
 ראג ךָאד זיא סָאד ,ָאי ? טעב ןיימ םורא טציא סע טייטש רעוו רעבַא ? ןעוועג
 א טימ רימ רעביא טייטש רע ! רעקינאכעמ רעד ,קיניװטַאב סָאבעלאב ןיימ
 -יימ עטסַאבעלאב יד .בייוו ןייז טייטש םיא זבעל .טרעטיצ ןוא טנאה ןיא ּפמַאל
 .קערש ןופ ריז טלסיירט ןוא ,ענ

 -עצ יד ןפורעגסיוא טָאה --- ! ןייז סָאד לָאז ןטוג םוצ ! ןטוג םוצ --
 ףיוא ! רעדלעפ עטסוּפ ףיוא --- ,קידנעיײּפשסיױא ןזבעגענוצ ןוא ,יורפ ענעקַארש
 . . { ןייגסיוא סָאד לָאז רעדלעוו עטסיוו
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 ,ןיילא םענייא טזַאלעגרעביא דימ בָאה םיטאבעלאב עניימ רינג יו רעבָא

 ךאלמ רעד .ראמשַאק !קידרעביפ םעד ןיא ןרָאװעג ןעקנוזראפ רעדיוו דיא ןיב

 .םולח םענעסירעגרעביא םעד ןדנובעגפיונוצ רעדיוו דלאב טָאה תומולח ןופ

 ךָאנ עלא ןעייג ריפ .החּפשמ ןיימ טימ םייה רעד ןיא קירוצ ןיב ךיא
 -ייטש םעד ןַא ןּפאלק רעדער-הלגע עצראווש יד יוו רעה ךיא .היוול סעמאמ רעד

 ץנאג .טרָא ןקילייה םוצ ,ץענעמאק טָאטש רעד וצ טריפ סָאװ ,קורב םענרעג
 ,ןגָאלק ,ןענייוו ,זעיירש וצ ןבייהנַא רעטייוו ליוו ךיא .ךָאנ זדנוא טייג לטעטש
 ןופ ןסירעצ טרעוו ץראה ןיימ .זדלאה ןיא רימ טקיטש סעּפע .טינ ןעק דיא רעבָא
 טעוו ?זייז סָאד ןעק יוװ .ןיילא דיז ףיוא ןוא ןעמאמ רערעייט רעד ףיוא תונמחר
 זיוש רימ יז טעוו ?דיז וצ זןרעמאלקנייא טינ רעמ דימ סמערַא סעמאמ ןיימ ןיוש
 געלפ ךיא תעשב ןָאט קידנעטש סע טנעלפ יז יו ,ןצראה םוצ ןעילוטוצ טינ רעמ
 -אמ רעד ןרעה טינ רעמ ןיוש ךדיא לע ? טסאנ וצ בוט-םוי ףיוא םייהא ןעמוק
 ? המשנ רעד ייב ןעשטשאל ןוא ןטעלנ יוזא טנעלפ סָאװ ,עמיטש עטראצ סעמ

 -נייא רע טעוו דלאב טָא-טָא ,רבק םענעפָא םייב ןעמעלא טימ ייטש ךיא
 זיא ָאד ! ןזַאלרעד טינ סָאד לעװ ךיא ! ןיינ ,ןעמאמ ןיימ ךיז ןיא ןעננילש
 זיא סאוו ,זעמאמ רעננוי א ןגעק הלווע עקידנעיירש-?מיה א ןרָאװעג ןעגנאגאב
 ךיא ! ךימ טזַאל .רעדניק עטלגַאװראפ עריא ךָאנ טפאשקנעב ןיא ןעגנאגעצ
 ּפאכ א יז לעוו דיא ! ןטישראפ דרע טימ ןעמ לָאז ןעמאמ ןיימ זא ןזָאל טינ לע
 ! זעוועטאר יז לע ריא .ןפיולטנא ריא טימ ?עוו דיא ןוא טנעה עניימ ףיוא ןַאט

 וצ ןייגוצ טינ רימ סָאד טזַאל רעוו ! ? וצ סָאד רימ טלאה רעוו רעבַא
 זופ ןסירעג דיז טָאה -- ! רימ וצ וד םוק !עמאמ ! עמאמ ! ? ןעמאמ ןיימ
 .יירשעג רעכעלדעמאי א חמשנ ןוא ןצראה ןיימ

 זופ זסירעג ,טקעוועגנ לָאמ ןטייווצ םוצ דימ טָאה עטסָאבעלאב עטונ ןיימ'
 : ןעייּפש ןוא ןעלמרומ ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא ףָאלש

 ןטונ םוצ ,ןטונ םוצ ,ןטוג םוצ ,םולח א ,םולח א ! יופט ! יופט ---
 . . . ןייז סָאד לָאז

 ןעמונעג ןיוש טאה רעטצנעפ יד ךדרוד .ןדנווושראפ רלאב זיא טכאנ יד
 עלא ףיוא רענעכַארבעצ א ,רעטּפעשרעד א ןנעלעג ןיב דיא גָאט ףיוא ןעיראש
 םנופ ןעגנורּפשעגּפָארא ךיא ןיב ,ךיז וצ ןעמוקענ זיב דיא רַאנ יוװ זוא .םירבא
 *"ןיליפת סאד ןאדַאמעשט ןופ טּפאכעגסיורא .רינ ףיוא ןָאטעגנַא דיז ,רעגעלעג
 ןשינקז ,ןדימ ,ןרעווש טימ ןוא ,זעוועג טירעגנַא טינ ננאל ןיוש זיא סָאװ ,עלעקעז
 ,שרדמ-תיב ןיא טלייאעגקעווא ,טָארט

 לַאמא יוװ ,הנווכ טימ ,ץראה טימ טנוואדענ ןגראמירפ םענעי בָאה ריא
 ןוא םילבא יד ,"ןטייצרַאיײה ילעב" יד ןעוו ןוא .ןרָאי עשירוחב-הבישי יד ןיא
 טינ ,ךיא באה ,לוק ןפיוא שידק ןנַאז טלעטשעגקעווא ריז זבָאה םימותי עגנוי יד
 -עגקעווא ריז ,טרַא ןופ סיר א קיטסאה זבעגעג ריז ,סע וט ריא יוװ ןיילא קידנליפ
 : םותי-שידק םעד ןגָאז זבייהעגנַא ךיוא ןוא םילבא עלא טימ טלעטש

 ..! אבר המש שדקתיו לדגתי ---
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 ענייס ןיא ןעגנולקעגּפַא ןבָאה שידק םנופ רעטרעוו יד ךיג יו רעבָא
 .בייל ןרעביא רעבירא רימ זיא רעדיוש א ,ןָאטענ ?ּפאצ א ךדיז ךדיא בָאה ,ןרעיוא
 ףיֹוא טצעזענּפַארא קירוצ ךיז בָאה ךיא .,ןָאטעג ?קאוו א דיז ןבָאה סיפ עניימ
 ...קנאב שרדמ-תיב רעד

 יי יי יא אטא יי יא א יע יע עא א א 65 אטא טאואהאהאהאא

 -ענמוא קירוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,םילונליג עלא ךָאנ ,רעטעּפש ןרָאי טימ
 זעוועג טינ ראג ןיֹוש זיא סָאד זא ,ןענופעגסיוא טשרע ךיא בָאה ,םייהא טרעק
 ...טכאנ רעקיזַאד רעד ןיא ןלאפעגסיוא זיא הריטּפ סעמאמ ןיימ .םולח ןייק

 ןביירש וצ ןָא בייה ךיא

 -נומיטש-הרירי עניימ ןופ ןטימ עמאס ןיא .ןעשענ סָאד זיא גנולצולּפ
 ךיז בכַאה דיא ןוא --- חוכ ןקידרעייפ א טימ יוװ ןַאטעג סיר א ךימ סע טָאה ,זענ
 -סיֹוא בָאה ךיא .טעּפמיא ןקראטש א טימ ןביירש זבייהעגנָא ןוא טצעזעגקעווא
 -ענ רימ ןבָאה סָאװ ,טעמוא ןוא רעצ ,טנלע ןצנאגנ ןיימ ריּפאּפ ןפיוא ןסָאגעג
 רעד וצ גנאזעג:ביול ןייק ןעוועג טינ זיא ןביירש ןייפ .ןצראה ןפיוא טקירד
 ןטשרע םוצ רימ ראפ ריז טָאה סָאװ ,עזומ יד ,םימשה:תב רעד וצ רעדָא ,רוטאנ
 -ייוועצ ,גנוי א ןופ יירשעגסיוא ןא ןעוועג סָאד זיא רעכיג רָאנ ,טקעלּפטנא לָאמ
 יו ,טליפרעד דיא בָאה רעמ ץלא ,ובירשענ בָאה ריא רעמ סָאו .ץראה טקיט
 -עג טציא זיב ךיז ןבָאה סָאװ ,תונויער עכעלנייּפ ןוא ןעננומיטש ליונק רעד
 ןעמונעג בָאה ךדיא ןוא רעזיול ןרעוו ,זדלאה ןיימ םורא ןעננאלש יו טלקיוו
 .ןעמעטַאּפָא רעיירפ

 -מוא יוזא רימ ראפ זעמוקעג זיא סָאװ ,הלחתה רעשירארעטיל ןיימ ןיא
 -אב טינ ךיז דיא בָאה ,המשנ ןיימ ןופ שינעפיט רעד ןופ לוק א יו ,טכירעג
 ןוא טנייואב בָאה דיא רָאנ ,לרוג ןכעלנעזרעּפ ,םענענייא ןיימ ףיוא טנַאלק
 ;קלַאפ ןיימ וצ ןעשענ זיא סָאװ ךָארב ןצנאג םעד ,ימע תב רבש םעד טנַאלקאב
 :טכאדכבעג ךדיז טימ טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד סָאװ ,זברוח ןסיורג םעד
 ננאפ טינ טשרע בָאה ריא עכלעוו ,עטיל-ילונ יד ,םישורג ,םיטילּפ תונחמ יד
 ,עטשלחראפ ןוא עטכאמשראפ ,זגעטש ןוא ןגעוו ףיוא ןעלגַאוװמורא ןעזעג קירוצ
 -דנוא ןופ לַאבמיס םעד ןעזעג ךדיא בָאה ייז ןיא .עטקידיילאב ןוא עטמעשראפ
 ,לקריח ןוא תרּפ ןופ ןגערב יד ןופ ךיז טיצ סָאוװ ,טורשראמ תולנ ןצנאנ רעז
 ןַא ןייש טראּפש זוא ,?סכייוו ןוא ןאמעינ ןופ ,ןייהר ןוא ריוויווקלאדאווג ןופ
 .אנלַאוו רעד זופ זגערב יד ייב שזא

 טעוו -ע ביוא -- ,ןרָאצ טימ ןפורעגסיוא ךיא בָאה -- ! סייוו רעוו ---

 ! ? ןלעטשּפָא לָאמא ריז

 . . 3 ןראּפשנָא ךָאנ טעוו רע נו סייוו רעוו ---

 -ענ רעקידנעטש רעד ,"רל-רל" רעקיבייא רעד טינ ןילא סע זיא יצ ---
 ..!-עדמערפ א םוטעמוא ! רעדמערפ א טסיב וד ! רעטייוו ייג !  ייג ; יירש
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 ןעמאזוצ ןעמוקעגסיורא זיא סָאװ ,רענייא יו טליפעג טינ ןיוש בָאה ריא
 ןענעגעגאב וצ טנאה ןיא רעסאוו-נורק זוא טיורב-זבאל ןטימ ,ערעדנא רָאנ טימ
 ,סעקינדנו-ענ עטנַאיענ ןוא ענעבירטענ יד ,רעדירב עקיטשרוד ןוא עקירעגנוה יד
 רעד ןשיװצ רערעדנאווטימ א ,רעייגטימ א ןעוועג ןיילא טלָאװ ךיא יו רָאנ
 . . . רעלגָאװ עסאמ רעפיורג

 קלאפ ןופ םירוסי יד ןוא ןדייל יד ,תורצ יד טגַאלקאב רָאנ טינ בָאה ריא
 ראפ ןעניפעג וצ טכוזעג ךיוא ךיא בָאה ,רענייז ןוז רעיירטעג א יוװ ,רָאנ ,לארשי
 רע זא ,םעלבָארּפ-תולג ןייז וצ גנוזייל עקיטכיר יד ,האופר עתמא יד ןדייל ענייז
 .לזאזעל ריעש רעקידנעטש רעד ןייז ןפראד טינ רעמ ןיושי לָאז

 גוודזמ דיז טשרָאקא טָאה סאו ,?רוחב ננוי ,דיא בָאה עשז-סָאוװו ןיא זיא
 ? אבס ?ארשי ראפ העושי יד ןניל ןעזעג ,עזומ רעד טימ זעוועג

 ןיימ ןופ שינעפיט רעד ןופ םיא וצ ןפורעג ןוא ןבירשעג בָאה ךיא

 :ו!צראה

 דעק ! ןטייק-תולנ יד ךיז ןופ ּפָארא ףראוו ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא ייטש ---

 -ייז רימ .. ! רעקלעפ ןשיווצ קלאפ א דעוו ןוא ןויצ זקילייה םוצ קירוצ םוא דיז
 -לעפ יד ןשיווצ טכיל ןופ רעגערט עקיצנייא יד ,"םייוגל רנ" רעד סעּפע רָאד ןענ
 ! ןוז רעד רעטנוא זיאלּפ א ןבָאה דיוא ןלָאז רימ זא ,זדנוא טמוק רעבירעד ,רעק

 וא ,תומימת רעכעלטננוי רעצנאג ןיימ טימ טביולגעג ןאד בָאה ךיא
 םירמאמ עקידנעמאלפ עקיזַאד יד טָא ןרעהרעד טעוו לארשי קלאפ סָאד ךיג יו
 שראמ-תולג ןייז ןעוועריקראפ דלאב רע טעוװ ,סארוק-לוק עננאל עניימ ,עניימ
 .ןרעוו ןזענעג רעכיז טעוװ רע ּווװו ,תובָא ענייז ןופ דנאל םוצ

 זיימ וצ "ןפורפיוא עקידנלאש" עניימ ,"רייר עקידנענערב" עניימ םגה
 ךָאד ,ןעגנאגעג טינ ?שיט-ביירש ןקידנעקניה ןיימ ןופ יו רעטייוו ןענייז ,קְלָאפ
 ןוא היעשי ,םיאיבנ יד ייב ןרעטשינ וצ ןוא ןכוז וצ טרעהעגפיוא טינ ךיא בָאה
 ּפוצ א ,ירב א ןבעג ןענעק לָאז סָאװ ,טרָאו עקיסאּפ סָאד ,ערעדנא ןוא הימרי
 רעביא טמעראברעד ךיז טָאה םלוע לש ונוביר רעד ןעוו ןוא .המשנ רעד ייב
 דיירפ ןיימ וצ טלַאמעד זיא ,טרָאװ עקיטכיר סָאד טקישענוצ עקאט רימ ןוא רימ
 .ןעוועג טינ ץענערג ןייק רָאג

 .גנארד טימ ,טעּפמיא טימ ןבירשעג ןוא הליֵלו םמוי ןסעזעג ןיב ךיא
 א ןופ חוכ ןטימ ןסירענ ןעּפ ןיימ ןופ ריז ןבָאה רעטרעוו עקידנעירב ,עקידוז
 דַאנ הרוש .גנולכיורטש ןייק ןופ ןוא טלאהּפָא ןייק זופ טינ סייוו סָאװ ,עיכיטס
 -כיג אזא טימ ןעּפ ןיימ רעטנוא ןופ ןניולפעג ןענייז ,לטעלב ךָאנ ?טעלב ,הרוש
 סעּפע .ןענעיילוצרעביא דלאב ייז ןענוגראפ טינ וליפא ךיז בָאה ךיא זא ,טייק
 ךיז טעוװ ,ןביירש ןופ ןייז קיספמ ריא לעוו רעמָאט זא ,טרעטיצעג ךיא בָאה
 לָאמא זיא סע יוװ ,ןליפעג יד ןופ םַארטש רעד רימ ייב ןסייררעביא ךָאנ הלילח
 טָאה עשילא איבנ רעד ?למיוב עלעגירק סעמעוו ןיא ,הנמלא רעד טימ ןעשיעג
 . . . הכרב ןייז טקישעגניירא
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 ועוװעג זיא רעדליב עניימ ןלָאמענ בָאה ריא רעכלעוו ףיוא עוונאק יד
 א יוװ ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,ןָאט ןיימ ריוא יוזא ןוא ריִלֲאק ןעיורג-לקנוט א ןופ
 ןוא רעצ ןשידיי םעד ןבירשאב ךיא בָאה טייז ןייא ןופ ."הכיא-תליגמ" עיינ
 ריא בָאה טייז רעטייווצ רעד זופ ,םי רעד יו סיורג ןוא ףיט יוזא זיא סָאװ ,ןייּפ
 טָאה סָאװ ,הריציה ריחב םעד ,ןשטנעמ םעד ןופ ךאמש ןוא דנאש יד טרעיודאב
 ,רעדורב םענעגייא ןייז טעגרה ןוא ןכייצ-ןיק א ףיוא םיקולא םלצ ןייז ןטיבראפ
 -רעניא ןא רימ ןיא ףיוא טייג סע יו טליפעג ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 טשרע ריז טָאה רימ ראפ .טייקשירעפעש רעקיטסייג ןופ גנוקידירפאב עכעל
 םניא ןטלאהאב טניל סָאװ חוכ רעשיטסימ ,רעסיורג רעד טקעלּפטנא טאהעג
 ןוא טּפינקראפ טרעוו סנייא ,ןטייווצ ןטימ גווזמ ךיז זיא טרָאװ ןייא טרָאװ
 -ראפ ,ןפיט םעד סיורא ןעגנערב ןעמאזוצ עדייב ןוא ,ןרעדנא ןטימ ןדנובראפ
 -נוװ א .קנאדעג םענענרָאבראפ ןוא ליפענ םענעטלאהאב ןופ ןיז ןטרעטנָאלּפ
 ןֵא ריז טפעהאב טרַאװ ,טרָאװ ןיא ןָא ךיז טדיילק ליפעג וו ליּפש עכעלרעד
 . . ."םדא השענ" ןופ סָאּפע ןקידתישארב םניא יוװ טָא ,קנאדעג

 ןֵא ןסעגראפ ,םורא ןקירעיורט םעד ןָא ןסעגראפ קידנביירש ךיא בָאה
 ןופ רעטלצרַאװעגסיױא ןא ,רעטנלע ןא ,רעדמערפ א ַאד ןיב ךיא זא ,ןיילא ךיז
 רדסכ דימ טנלאפראפ סָאװ ,ןעמָאנ ןדמערפ א רעטנוא בעל ןוא ,דרע רענעגייא
 טלעוו עיינ א רַאנ דיז ראפ טקעדטנא ךיא בָאה טציא .ןטָאש רעצראווש א יוװ

 ךיוא ךיא בָאה טרָאװ ןשירעפעש םניא ,ףאשאב ןופ ,הריצי ןופ טלעוו א ---
 .טייקטנעָאנ ןוא טייקמעראוו ,טייקירעהעגנָא החּפשמ ,טפאשהבורק ןענופעג
 ךיא זא ,טליפרעד בָאה דיא .טלאהנָא ןא ןוא ןיז א ןעמוקאב טָאה ןבעל ןיימ
 -ּפָארא דיז ןעמעוו ראפ ןוא ןעמוק וצ ןעמעוו וצ ,ןדנעוו וצ דיז ןעמעוו וצ בָאה
 .לרוג םענעגייא ןיימ טימ ןיילא ןעוועג טינ רעמ ןיוש ןיב ךיא .ןצראה ןופ ןדייר

 +   8 8א /*

 םעד ענונ ןענייז סאו ,םינינע טייצ ןנעוו רָאנ טינ ןבירשעג בָאה דיא
 עטשרע עקידטלַאמעד עניימ ןיא .ןעננולייצרעד דיוא רַאנ ,ללכב קלאפ ןשיריי
 וצ ,םייהא טפאשקנעב יד טקירדעגסיוא ךיא בָאה ,רעדליב ןוא ןציקס ,סהשעמ
 זפראווראפ זעוועג ןיב דיא ןעמעוו ןופ ,הביבס רעשימייה רעד וצ ,עמאמ-עטאט
 טנעקענ ייז בָאה ךיא יו יוזא טָא ,ןעזעג ןכעלטיא ייז בָאה דיא .טייוו יוזא
 .לטעטש םעניילק םניא ?גניי עבלעז סָאד ןעוועג ץלא דָאנ טלָאװ דיא יוװ ,לָאמא

 ,שמש ןעיורניזיירג ןטלא םנופ טלאטשעג יד ןבירשאב ךיא בָאה טָא
 ,רעכיוה ןייז טימ ,םינּפ-תררה ןשילאכראירטאּפ ןייז טימ ,רעוועשיראטס השמ 'ר

 סָאװ ,תואּפ זוא דרַאב רענרעבליז-סייוו ,רעננאל ןייז טימ ,רוניפ רענטלאטשעג

 ץלַאטש ןוא דיילג יוזא דיז טייג רע יו .לטראנ ןזיב טינ ריש םיא ייב זכיירגרעד

 טנאה ןופ לָאמנייק טזָאל רע סָאװ ,זקעטש ןסיורג ןייז קידנגָארט ,עדריוו טימ ןוא

 -סאז ןקניניילק םנופ שמש רעד יוװ טינ ריז טכארטאב השמ 'ר .סיורא טינ

 ריז טיירנ סָאװ ,לודנ-זהוכ רעד ןעוועג טלָאװ רע יו רָאנ ,לשרדמ-תיב רעיוואט
 .שרקמהיתיב ןיא הדובע רעקילייה רעד וצ
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 בָאה ךיא .ץרא-דרד סיורג טימ םיא ףיוא טקוקעג קידנעטש בָאה ךדיא
 ןקילייה רעדנא ןא ןיא רעדָא ,וניבא םהרבא ןופ גנולדנאווראפ א ןעזעג םיא.ןיא
 א ןעוועג רימ ראפ זיא סע .,ןלעטשרַאפ ייז זייוולגניי ךיז נעלפ ריא יװ ,זדיי
 ,בוט-םוי ברע זא ןיא רעדַא ,תבש ברע ןא ןיא רימ טָאה רע ןעוו דיירפ עסיורג
 סָאד ןצוּפסיוא זופ טעברא רעקילייה רעד ןיא םיא ןפלעה וצ היכז יד טלייטענוצ
 סאד ןרעקסיוא ,רעטכייל-ננעה יד טימ הרונמ ענעשעמ יר ןרעײשּפָא ,שרדמ-תיב
 -נאל יד ןטײרּפשסױא ,סאפטנאה םענרעּפוק םניא רעסאוו ןסיגנָא ,זיוה עקילייה
 ןעגנאעגמורא ךיז רע זיא השעמ-תעשב ,וו"אא ןשיט יד ףיוא רעכוטשיט עג
 -םוי א ןופ ןונינ א טמורבעגוצ ןוא שרדמ-תיב ןקידייל ןרעביא קירוצ ןוא זיה
 .ןענוואד חסונ ןקידבוט

 זיוש טָאה רע ןעוו וליפא .,רוביג א דיי א ןעוועג זיא שמש רעד השמ 'ר
 א דיי א ןעוועג ץלא ךָאנ רע ןיא םינומש יד טנאּפשעגרעבירא טייוו טאהעג
 ןשיווצ טנאה סנצימע טסעוװאקישט ףיוא טּפאכעגניירא לַאמא רע טָאה .ןרבנ
 ןשיווצ ןרָאװעג טּפאכעגניירא גנולצולּפ טלָאװ יז יו טליפעג ןעמ טָאה ,ענייז
 .רענייטשלימ ייווצ

 תעד רעד טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא רע סָאו רָאי רעדעי טימ רעבָא
 ןדנוצעגנַא רע טָאה לָאמנייא .ןרעוו שטשוטמ ןביוהעגנָא םיא ןורכיז רעד ןוא
 -עלעב רעד ריז טָאה ,זעיירדראפ וצ טיונק םעד ןסעגראפ ןוא ּפמָאל-טייצרַאי א
 -פיורא דיז םלוע רעד טָאה .ןדנוצעגנָא םיא רעטנוא תומש ןטסאק ןטימ רעמ
 .הפירש יד ןשעלוצנייא רעסאוו רעמע טימ ,רעכוטנאה עסאנ טימ ןפרַאוװעג
 טּפאכעג ,םילכ יד ןופ סיורא ,ןראוועג טכארבעגפיוא קראטש םעד ףיוא רע זיא
 ייברעד ןזוא ,ססניל ןוא סטכער ףיוא ןגָאלש ןעמונעג ןוא ןקעטש ןסיורג ןייז
 : תולוק ענעמונאב טימ טנַאלקעג ןוא ןעירשעג

 םייונ ,טָאנ ! רשדק ?כיה תא ואמט ,דתלחנב םייונ ואב ,םיהולא ---
 ! לּפמעט ןסילייה ןייד טקיניירמוראפ ןבָאה ,הלחנ ןייד ןיא ןעמוקעג ןענייז
 ! שרקמה-תיב עקילייה סָאד ןרעטשעצ ןליוו

 רָאנ טציא ךיז רע טָאה עיזאטנאפ רעטציהעצ ,רעטפאהקנארק ןייז ןיא
 טָאה אנוש רעד סָאו ,שרקמה-תיב ןקימאלפ םעד ןיא ןיילא רעקנינייא ןעזעג
 יד זא ןזָאלרעד טינ טעוװ ,זיוה סטָאנ ןופ רעטיה רעד ,רע ןוא .,ןדנוצעגרעטנוא
 שודיק ףיוא ןעמוקמוא ןפראד טעוװ רע ןעוו וליפא ,ןרעטשעצ סע ןלָאז ןרעייפ
 רע זיב ,ןכעלטיא טימ טלגנארעג ןוא ןנַאלשעג גנאל יוזא ךיז טָאה רע .םשה
 .םיוב רעטנעזעגרעטנוא ןא יו ןלאפעגקעווא ןזוא ןכַארבעגנעמאזוצ ןצנאנניא זיא
 ןיא טגיילענניירא ,םייחא זנַארטעגקעװא םיא ןעמ טָאה ןטריזילאראּפ-רעוװש א
 .ןענאטשעגפיוא טינ רעמ ןיוש זיא רע ןכלעוו זופ טעב

 זוא רעקידמינּפ-תרדה רעד טָא סָאװ ,ןָאטענ גנאב קראטש רימ טָאה סע
 ןטלאטשעג עקילייה ,ענייש יד טריזילַאבמיס רימ ראפ טָאה סָאװ ,ןקז רעצלַאטש
 .ןפוא ןטושּפ אזא ףיוא נעט ענייז ןקידנע לָאז ,לָאמא ןופ

 -ראה ,זביל םעד : טלאטשעג שימייה רעדנא ןא ןבירשאב ךיא בָאה טָא
 עכינ ענייז טימ טייג רע ,םימת קידצ רעתמא רעד ,טחוש םעד עקכַאינ 'ר ןקיצ
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 ,דיילב םינּפ סָאד ,ןדנוצעצ ןגיוא ,טניוו םנופ טרעכיוועצ תואּפ ןוא דרָאב ,טירט
 -יט א ,ץכערק רערעווש א סיורא טפָא דיז טסייר ןצראה ןייז ןופ .תמ א ייב יו
 ןיא ףלח ןטימ ןייג וצ ?רוג רעד ןלאפעג ךעבענ זיא םיא ףיוא סָאװ ,ןיפיז רעפ
 טינ םעד ןיא זיא רע רעבָא .שינעפעשאב עמוטש א ןענעליוקקעווא טנאה
 .תוחילש עקילייה ןייז ןָאט טייג רע ןוא .טרעשאב םיא זיא יוזא ,קידלוש

 ,טכאנראפ קיטיירפ ןקידרעמוז ,ןסייה א ןיא זיא ןוז רערעגניי ןייז ןעוו
 וצ לוש ןיא ןעננאגעג רע זיא ,ךייט ןיא ןרָאוװעג ןעקנורטרעד ,דיז ןדָאב םייב
 םיא ףיוא ןעמ טָאה תבש גָאט ןצנאג םעד ןוא .,לָאמעלא יו ,תבש-תלבק
 ךַאנ ,טנרעלעג ןוא טנוואדעג טָאה רע .תוליבא ןופ ןמיס ןייק ןעזעגנָא טינ
 ןיא ,זיא סָאװ ,ןוז רערעטלע ןייז ןעוו ןוא .ןעוועג זיא רעגייטש זייז יו רעמ
 ןופ לאפנַא ןא ןיא טָאה ,טעב ןקנארק ןפיוא ןנעלעג ,תועובש בוט-םוי עמאס
 םעד ןטינשעגרעביא ךיז ןוא ףלח סנטאט ןייז ןַאטעג ּפאכ א ,רעביפ ןקראטש
 זעוועג קידצמ ,םימת שיא רעד ,(עקמוחנ) עקכַאינ 'ר ,עטאט רעד טָאה ,זדלאה
 ענייז ראפ תאטח ןברק א יוװ ןעמונעגנָא סע טָאה רע .ןיד-רזנ םעד ךיז ףיוא
 ....רעגניצ עמוטש ייב רעזדלעה ןטינשעגנ גנאל-ןרָאי טָאה רע סָאװ ,דניז

 א יװ ןענאטשעג קידנעטש רימ ראפ זיא טחוש רעד עקכַָאינ רעד טָא
 םהרבא םעד ןעזעג םיא ןיא בָאה ךיא .,הרובג רעשילארָאמ רעסיורג ןופ דליב
 טגערפ ןוא ,הדיקע רעד וצ ,ןקחצי ,ןוז ןקיצנייא-ןוא-ןייא ןייז טריפ סָאװ ,וניבָא
 . . . תומוערת ןייק טינ טָאה ןוא ,תולאש ןייק טינ

 ,סרעלעה א ,רליב שימייה רעדנא ןא ןלָאמ רָאנ דיז ןעּפ ןיימ טמענ טָא
 לשררמ-תיב עקינילק סָאד .טכאנייב הרות:תחמיש זיא סע .סרעכעליירפ א
 יד םימ ןעייג ןדיי ערעטלע .רעדניק ןוא רעכייוו ,ןליבצנאמ טימ טקאּפעג זיא
 רענעי ףיוא ןעייטש סָאװ ,דעלדיימ ןוא רעבייוו .ןענַאפ יד טימ רעדניק ,תופקה
 ןגעקטנא טנעה עטיירּפשעגסיוא טימ ןעגנירּפש ,ןוויוא םייב ,רעמעלעב טייז
 .וטייסינייר יד ןשוקנַא טוג רָאי ןיא לָאמנייא שטָאכ ןליוו ,תורות-ירפס יד
 .לצנעט א ,לרוקיר א ןּפאכ ,תואּפ ןוא דרעב עטעשַאלּפעצ טימ ,םינדמל ןריי
 .טנעה יד טימ וצ ןשטאּפ ,רעטנוא ןעלסּפָאה ,דעלעדיי עניילק ,רעדניק עניילק
 ,"רעלצלעּפ" עסאנ ןפראוו ,תוכאלמ-ילעב ,רעלגניי-ןרעל עגנוי ,םיסדנוק הרבח
 : םענייניא עלא טגניז ןעמ .,טייז-חרזמ ןיא םיטאבעלאב יד וצ ,לּפע עטליופראפ
 -אראק א ןיא ןצנאט עלא ! הרותל דובכ ונת ,הרות תחמישב וחמישו ושיש
 : ןעיירש עלא .ךיוא גנירּפש ךיא .ןעגנירּפש עלא .,ךיוא ץנאט ךיא  .דָאה
 .ךיוא יירש דיא ןוא ! עמ -- םישדק ןאצ

 טא .וצראה ןפיוא דעליירפ יוזא רימ זיא סע .טוג יוזא רימ זיא סע
 ,וגיוא ענעטכיולעצ טימ רימ ףיוא טציא טקוק רע .עטאט רעד רימ ןבעל טייטש
 םלוע םעד ושיווצ ,ןטרַאד ןֵא .רָאי ץנאג א ןופ עטאט רעגנערטש רעד טינ רַאג
 .הרות-רפס יד וצ ריא נָארט ריא .עטלארטשעצ א עמאמ יד טייטש ,רעבייוו
 ריא .הרות-רפס ןיימ טימ דעלקילג רעייז ןיב ךיא .,טנעה עניימ ןופ יז טשוק יז
 . . . גיוא ןופ רערט א ּפִא ןשיוו רעגניפ סעמאמ רעד יווװ עז

 ןצנאגניא דיא בָאה ,לטעטש ןיימ ןופ דליב ךָאנ דליב יוזא קידנלָאמ
 ,רמערפ רעד ןיא ןיב ךיא זא ,טלעוו רעד ףיוא המחלמ א זיא סע זא ,ןסענראפ
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 רעד סָאװ טינ סייוו ךיא זא ,עביל ןוא עטנַָאנ עניימ ןופ ,החּפשמ ןיימ ןופ טייוו

 דָאנ ןיא ץלא זא ,רימ ךיז טָאה טכודענ רָאנ ,ןעגנערב רימ ראפ טעוו ןגרָאמ
 .ןטייצ עטונ רָאג יד ןיא יוװ ,לָאמא יו ןבילבעג

 ופ קינַאה ןקידנפירט ,זסיז םעד טָא טכוזראפ בָאה ךיא ריג יוװ ןוא
 ןיוש ךיז םעד ןופ ךיא כָאה ,קנאדעג טימ טרָאװ ,טרָאװ טימ ליפענ ןטפעהאב
 .ףושיכ א טימ יו םעד וצ ןגיוצעג ךימ טָאה סע .ןסיײירּפָא טנעקעג טינ רעמ

 עקיטסיינ א ןענופעג םעד ןיא בָאה ךיא .טכאנ ןוא גָאט ןבירשעג בָאה ךיא
 .המשנ רעטרעדורעצ ןיימ ראפ גנונירטנא ןופ ?קניוו א ,טלקמ ריע ןא ,הזיחא
 ןרָאװעג טּפאכעגמורא זיא ןזעוו ץנאג ןיימ .ןרָאװעג טכירעגפיוא שממ ןיב ךיא
 ןשינעפיט יד ןופ ןסירעג דיז טָאה סָאװ ,דיירפ רעכעלרעניא רעסיורג א טימ
 םעד ןביול וצ ןוא ןעקנאד וצ יו טליפעג בָאה ךיא .המשנ ןוא ןצראה ןיימ ןופ

 ערעייז ןיא טייקילעזטייל ןוא ןח ןענופעג בָאה ךיא סָאו טלעוװ רעד ןופ ראה
 . . .שרוקהזחור ןופ קנופ א טימ ןעקנַאשאב רימ טָאה רע ןוא ןניוא

 לא א כא הא א

 ײטמיראב" רעוװ ךיא

 דיז בָאה דיא סָאװ ,השק ןעוועג זיא ,ווָאקאר ןיא ,טניירפ-עטוג עניימ
 ןוא טשודיחעג קראטש דיז ןבָאה ייז .ייז ןופ טרעדנוזעגּפָא ןצנאגניא סנטצעל
 זיימ טָאה סרעדנוזאב .ןעשעג רימ טימ זיא סניוזא סָאװ ןייטשראפ טנעקעג טינ
 סאו ,רעטכעט עשיטאבעלאב רעווָאקאר יד טריגירטניראפ קראטש תודדובתה
 -ניוו ענַאטָאנַאמ ,עיורג יד ריז זופ ןביירטראפ וצ ןעלטימ יילרעלכ טכוזעג ןבַאה
 סָאד זא ,טליפרעד ייז זבָאה סעּפע .עלעטעטש ןקיטעמוא ,ןליטש םנופ געט-רעט
 -ראפ יד טימ זוא רָאה ּפָאק ןטלזיירקעג קראטש ןטימ ,לרוחב קידוועמעש ,דמערפ
 ןזומ ייז סָאװ ,תודוס עכלעזא סעּפע טימ סיוא ריז טלאהאב ,ענייז ןגיוא עטמולח
 .ןעניפעגסיוא סע

 ריז ןענעקאב וצ יוזא יװ םינפוא יילרעלכ ןכוז זביוהעננַא ייז ןבָאה

 .םישדק-ישדק עשירוחב עניימ ןיא קילב א שטָאכ ןּפאכ ןוא רימ טימ רעטנעענ

 זיא סָאוװ ,לדיימ סעטסַאבעלאב ןיימ טימ ןרבח ןעמונעג ריז ייז זבָאה םעד בילוצ

 -עג ריז ייז ןבַאה טציא זיב ןוא הכאלמ לעב ןטושּפ א ןופ רעטכָאט א ןעוועג

 זדנוא וצ זעמוקניירא טפַא ןעמונעג ייז זבָאה .סנטייוורעדנופ ריא טימ ןטלאה

 טּפאכעג השעמ תעשב ןוא .,לדיימ ןטימ ןעגנערבראפ וצ טשרמולכ ,בוטש ןיא

 טרָאד טמוק סָאװ ,זרעה ,זעז ,רעיוא ןא טציּפשעגנָא ,קילב א טעבנגעג ,קוק א

 זיימ טאהעג בָאה ךיא ּוװ ,לרעמיצ ןטכאמראפ ןופ ריט טייז רענעי ןופ רַאפ
 ןייק טינ וליפא ןעמ טרעה טייז רענעי ןופ זא ,רעבָא קידנעעז .החונמ-םוקמ
 ,לננאזעג טקנעבראפ א ,?דיל שיסור שיטנאמַאר א ןניוצראפ ןעמ טָאה ,סּפיּפ
 .שינעטלעהאב זייז ןופ ןראנסיורא ןענעק םעד טימ "םיא" ןעמ טעוװ רשפא

 זא ןסעזעג דיז רוחב רעלופתודוס רעד זיא רעבָא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 לּפמעל-רעכיור ןקניניילק א ןופ ןייש ןראפ ןוא ,לרדח ןייז ןיא רענעסַאלשעגּפָא
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 טריּפשעג טינרַָאג טָאה רע .ןצראה ןייז ןופ טרָאװ עטפושיכראפ סָאד ןענוּפשעג
 עטקנעבראפ םיא ףיוא ןרעיול ?טנעוו טייז רענעי ןופ זא ,טליפעג טינרָאג ןוא
 . . . ןניוא עשלדיימ

 -ורק" םעד טָא ןופ ,ענייא זיב .ןטנוװַא עכעלטע ןפַאלעגקעװא ןענייז יוזא
 רַאה ּפָאק םענערָאשענרעטנוא ןצראווש א טימ ,ןערב א -- ?דיימ א ,"קָאשז
 טימ ןעמונעגנַא דיז טָאה ,ןגיוא עשירעפיטש ,עצראווש ,עסיורנ רַאּפ א טימ ןוא
 -יצ ןיימ וצ טראשעגוצ דיז ,ץאק א יוװ ,טירט עכייוו ,עליטש טימ טָאה יז ,טומ
 טימ ןוא ,ןקור ןיימ רעטניה טלעטשעגקעווא ךיז ,לריט סָאד טנפעעגפיוא ,רעמ
 : טרערענסיורא םיוק םעטָא ןטּפאכראפ א

 ,ה"ד --- ? עיטעיינישטַאס יוװ ָאטשט ,איטסיולאשזַאּפ עיטישזאקס ---

 .סאפראפ ךיא סניוזא סָאװ ,ןנַאז טסקילעפעג ריא לָאז דיא

 -עצ ,עטשאררעביא עניימ .ּפָאק םעד טיירדעגסיוא קיטסאה בָאה ךיא
 ,עקידנעשטשאל ,עקידנעלכיימש רַאּפ א טימ טנגעגאב ךיז ןבָאה ןקילב עטלמוט
 לעטש א ןבענענ ריז דיא בָאה ,ריז וצ ןעמוקעג ןיב ריא רָאנ יו .,ןגיוא עצראווש
 טלָאװ ןטרַאד יו ,םעזוב ןפייטש ,ןכיוה ריא ןָא ןנָאלשעגנָא ךיז ייברעד ןוא ףיוא
 ןַאטעג ירב א שזא רימ טָאה םעטָא רעסייה ריא ,ןביוט רַאּפ א ןטלאהאב ןעוועג
 7 ,םינּפ סָאד

 ,ליומ ןטנפעעצ טיירב א טימ ,רעטפעלּפעג א ןייטש ןבילבעגנ ןיב ךיא
 םניא .טסאג ןטכירעגמוא ןיימ טימ ןוא ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טסווװעג טינ ןוא
 רַאנ טָאה ןעמ .טייקליטש עכעלנייווענרעסיוא ןא ןענאטשטנא זיא לרעמיצ ןגנע
 סע טעװ טָא-טַא זא ,קראטש יוזא טּפאלק סניימ ץראה סָאד יו ןרעה טנעקעג
 טָאה ?ריימ עקיניוא-ץראווש ,עקסטאווכ סָאד .רימ ןופ ןעננירּפשסיורא טינ ריש

 ןעזסיוא טנעמַאמ םעד ןיא טזומענ בָאה ריא םינּפה .טלכיימשעצ רעמ רךָאנ ריז
 רעלעּפיל-ןשראק עטיור עריא .עטאוועשיקעל ןוא שימַאק רעייז ןניוא עריא ןיא
 -שילב א טָאה ?רעמיצ ןלעקנוט-בלאה םעד ןיא ןוא טנפעעצ קידיירפ ךיז ןבָאה
 טימ גנונעוואב א טכאמעג טָאה יז .ןייצ עסייוו תורוש ייווצ עריא ןָאטענ עשט
 ,ןסעזעג טשרַאקא ןיב ךיא סָאװ ףיוא לוטש ןקיצנייאד-ןוא-ןייא םעד וצ טנאה ריא
 : קיטולבטלאק טשרמולכ ןַאטעג נערפ א ןוא

 ? ןצעזקעווא רשפא ריז ןעמ געמ ,ה"ד -- ? ָאנשזַאמ ---

 טלדנאהעג טינרָאג בָאה ךיא זא ,טּפאכעג ךיז ךיא בָאה טציא טשרע
 םעד טנעה עדייב טימ ןַאטעג ּפאכ א ךיג ףיוא בָאה ךיא .טנענילעטניא השעמ

 ןָאט ןכעלפעה א רעייז טימ ןוא ,רעילאוואק רעתמא ןא יוװ טניינראפ ריז ,לוטש
 : ןָאטעג נָאז א

 -לושטנא) ! אטסולאשזַאּפ סעיטידאס ,אינשיראב ,עיטיטסַארּפ ,ךא ---
 .(ריז טצעז ,עטיב ,ןיליירפ ,טקיד

 יד טימ טכוזעג ,טרַא ןפיוא ןעיירד זבייהעגנָא ךיז בָאה ןיילא ךיא ןוא
 טרָא ןא ןענופעג דיא בָאה דעלדנע .,ןצעזקעווא ךימ לָאז ךיא ווװ ץאלּפ א ןניוא
 יוזא רימ רעטנוא טציא ךיז טָאה סָאװ ,לטעכ ןרעזייא ןיימ ןופ דנאר ןפיוא
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 ראפ טמעשראפ יא ןוא ןקַָארשרעד יא דיז בָאה ךיא זא ,טעּפירקסעצ קידהנושמ
 םעד ןגעסטנא טקנוּפ ןציז ןבילבעג ןיב ריא .טסאג ןטעטראוורעדמוא ןיימ
 -ַָאמ םעד ןיא בָאה ךיא .עריא ןָא טרירעגנָא ריז ןבָאה ינק עניימ זא ,יוזא ?דיימ
 ררוד ןעגנאגעגכרוד זיא םָארטש רעשירטקעלע רעקראטש א יו טריּפשרעד טנעמ
 רעד שזא ,ענשוד ןוא קידנקיטש ,סייה ןרָאוװעג רימ זיא סע .םירבא עניימ עלא
 עכעלנייוועגרעסיוא ןא ןענאטשטנא רעדיוו זיא'ס .טּפאכראפ רימ טָאה םעטָא
 .םענייניא טיײקטנאּפשעג א טימ טייקליטש

 -ענוצ רעטנעענ דיז טָאה יז .,ןנייווש סָאד ןסירעגרעביא יז טָאה דעלדנע
 .עטנאקאב עטוג ,עטלא ןא עניימ ןעווענ גנאל ןופ ןיוש טלָאװ יז יוװ ,רימ וצ טקור
 -טרעצ א טימ ןוא ןניוא עצראווש ,עשימלעש עריא רימ וצ זבייהעגנפיוא טָאה יז
 טינ סָאװ שטָאכ לָאז דיא זא ,ןטעב ןעמונעג דימ ,עמיטש רעוואקסאל ,רעכעל
 ןמָאט יא ,"ןזאקסזאר" ,"סעינעינישטאס" עניימ ןופ ריא ראפ ןענעיילרַאפ זיא
 . .. . עינבָאדָאּפ

 ורעה וצ טשלחעג ,"רעזעל" א ךָאנ טקנעבעג גנאל ןיוש בָאה ךיא םנה
 ןבייהעגנַא רעבָא רימ טָאה ,רעטרעוו ענעבירשעג ענענייא עניימ ןופ גנאלק םעד
 א ראפ ןלעטש ריז ןייג טפראדעג טציא טלָאװ ךיא יו ,ןצראה ןיא ןצעז יוזא
 -עצענ בָאה ריא .ןבעל ןיימ ןופ לרוג רעד טניל סע טנעה סעמעוו ןיא ,רעטכיר
 ועוו רעבָא ? ןענעייל טינ יצ ,ןענעייל ַאי : העד רעד טימ ןנַאלשעג דיז ,טרעג
 -שאל ,עצראווש עריא טימ טנגענאב רעדיוו ריז ןבַאה ןקילב עטמעשראפ עניימ
 .ןגָאזוצּפָא ריא טאהעג טינ חוכ ןייק רעמ ןיוש ךיא בָאה ,ןגיוא עקידנעשט

 ץנאג ןיא ןרָאװעג טנאקאב ןיב ךדיא יו גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע
 לַאמא ךָאנ טעוו סָאװ ,טעַאּפ -- רעביירש רעגנוי רעד סלא ,ווָאקאר ?טעטש
 ,ןריצלַאטש לָאמא רָאנ טעוװ ווָאקאר עלעטעטש סָאד ןוא ,טמיראב-טלעוו ןרעוו
 םעד טָא וצ טקעלּפטנא ריז עזומ יד לָאמ ןטשרע םוצ טָאה דרע ריא ףיוא סָאװ
 -עטש רעד ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג דיא ןיב םורא יוזא . , ,רעלטסניק ןסיורג
 וצ ףיוא ,רעטכעט רעוװַאקאר ,ענייש יד ייב דלעה רעד ,ץנעגילעטניא רעשלט
 דיז טָאה סָאװ ,רוחב-הבישי רעקדארַאװַאנ םענעזעוועג םעד ,רבח ןיימ סיעכהל
 םעד ראפ טכארטאב דימ ןוא ,לטעטש ןיא רעילאוואק ןטכע ןראפ ןטלאהעג ןיוש
 . . . סנאמַאר תוכלה ןיא חלצוי אל ןטסערג

 עה נעטאעשטסא  יואפעשואא קוה טא יא יע האק האק יאיר ירא

 רעד טָא טימ טפאשטנאקאב עטכירעגמוא עקיזַָאד יד טָא רעבַָא

 -סאטאק א טימ רימ ראפ טקידנעעג טינ ריש ריז טָאה תערכמ רעקיגיוא-ץראווש

 טלָאװעג טינ שרעדנא טָאה ,תיליל עטפושיכראפ ,עצראווש א יװ ,יז .,עפַארט

 . . . עניימ עזומ יד --- רעטכַאט רעשלמיה רעד ןופ ץאלּפ סָאד ןעמענראפ וצ יו

 -ניא הלילח ךיא לָאז ריא בילוצ זא ,טלעפעג טינ רס ןייק ןיוש עקאט טָאה סע

 -ראפ דיא לָאז םעד טָאטשנָא רַאנ ,טעָאּפ סיוא ,רעביירש סיוא ןרעוו ןצנאנ
 ,סקאלפ ,רָאה-ריזח ,האובת ןופ ?רחוס ןקידעכַאוװ ,ןטושּפ א ןיא ןרעוו טלדנאוו
 .. .עווענ ןענייז רעדירב עריא ןוא רעטָאפ ריא יו ,המודכו טנווייל

 זיב דימ טָאה סָאװ ,?רוג זיימ ןעמוקעג ףליה וצ רעדיוו רימ זיא ַאד רָאנ

 טימ יו ןַאטענ ּפאכ א רימ טָאה רע .,טזיילעגסיוא הרצ ןייא ןופ טינ ןיוש טציא
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 ... דרע רעדמערפ רעיינ ףיוא טרעדיילשראפ ךימ ןוא טנעה עקראטש רַאּפ א

 -עביל רעד ןיא ןלאפוצניירא טינ ןרָאװעג ?וצינ סנטייצאב ךיא ןיב םורא יוזא
 ראפ ןטיירּפש ןעמונעג טָאה תיליל עקידלטעטשניילק ,עצראווש יד טָא סָאװ ,ץענ

 . . . סיפ עניימ

 סעילוק ענרעצליה רַאּפ א

 .1916 ,ננילירפ

 עקיטכיזכרוד יוו ,דעלדנקלָאוװ עמעראוו ,ןעגנאגעצ ןיוש זיא יינש רעד
 -עצ טשרַאקא זיא סָאװ ,דרע רעטלארּפעצ רעד ןופ ןביוהעג דיז ןבָאה ,דעלכיור
 -עננַא ןבָאה ךעלעזערג ענירג .ןוז-גנילירפ ,רעננוי רעד ןופ ןרָאוװעג טמעראוו
 ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד .סיורא דרע רעצראווש רעד ןופ ןראּפשסיורא ןיוש ןבייה
 ןטייוו םנופ ,ץעגרע ןופ ןעילפ וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,לגייפ-רעמוז זזיוואב דיז
 עכַאס יד ןכאמ טכער וצ ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה ףרָאד ןיא רעיוּפ רעד .םורד
 ןרעטנוא עטרעוואשזראפ ןנעלעג רעטניוו ןצנַאג א ןענייז סָאװ ,ענַארב יד ןוא
 ,ןרעוו טנקירטעגוצ טעוװ דרע יד רָאנ יוװ ,דלאב ,טָא ."קעשאדַאּפ" םענעיורטש
 -עצ ,עשירפ יד .ןיירא דלעפ ןיא רעקא ןטימ ןייגסיורא ןענעק ןיוש ןעמ טעוו
 -ןעמַאז יד דיז ןיא ןעמענניירא טעוװ ,טכארט ריא ןענעפעפיוא טעוװ דרע עטרעקא
 דרע רעד ןופ םינּפ עצנאג סָאד יו גנאל ןרעיודעג טינ טעװ סע ןוא דעלדנרעק
 .טכורפ ןוא סנירג טימ ,זייוו ןוא זרָאק ןקידנעילאווכ טימ ןרעוו טקעדאב טעוו
 םורבעג ןוא םושזעג ,רעשטיווצ טימ ןרעוו טליפעגנַא טעוו טלעוו עצנאג יד ןוא
 ,טלעוו סטָאנ ףיוא דיז ןרעמ ןוא דיז ןרעּפכורפ סָאװ ,ןשינעפעשאב יילרעלא ןופ

 זענייז סָאװ ,רילאק ןעיורנ-שא טימ ,רעמינּפ ענעסקאוואב טימ ןטאדלַאס
 ,סעּפָאקַא עפיט ערעייז ןיא טעייטראפ זוא ןבָארגראפ ןגנעלעג רעטניוו ןצנאג א
 יד רעטנוא ןופ ּפעק ערעייז ןקעטשסיורא ןעמונעג קיטכיזרָאפ ןוא ליטש ןבָאה
 ריז ןעמונעג ןניוא עטערומשזראפ טימ ןוא ,"ןשזאדנילב" ערעטצניפ-בלאה
 טימ ןוא ,תוברוח ןיא ייז םורא ןגעלעג זיא סָאװ ,טלעוו סטָאנ ףיוא ןקוקמורא
 ,חיר-דרע זשירפ םעד ריז ןיא טּפאזעגניירא רעכעלזַאנ עטנפעענרעדנאנאפ טיירב
 ןופ שטשיווס םעד ןיא .דלעפ ןשימייה םניא טנַאמרעד טציא ייז טָאה סָאוװ
 ,זיהא ןוא רעהא ןגַארטעג ריז ןבָאה סָאװ ,ןליוק סאנוש םעד ןוא ענעגייא יד
 סָאװ ,זןיב ןופ םושזעג םעד ןוא ?ניופ ןופ טטשיווצ םעד טרעהעג טציא ייז ןבָאה
 . . . ףרָאד ןליטש ,ןשימייה םעד וצ קירוצ טריפעגקעווא ייז טָאה

 ןביירטראפ וצ זטיירג זעמונעג דיוא דיז טָאה "איסַאר אקשוטאמ" יד

 ריא ןיא ןסיבעגניירא ףיט ,ןייצ עשיפלעוו טימ יוװ דיז טָאה סָאװ ,אנוש םעד

 -פאהרעביפ ,עשינרענע זעגנאנעגנָא ןענייז ,ןטנַארפ עלא ףיוא ,םוטעמוא .בייל

 -עג ,ןסקיב יד טקיניירעג ,זדרעווש יד טפראשעג טָאה ןעמ .ןעגנוטיירגוצ עט
 -נוי רעד ןנעקטנא ןזענייש ןזוא ןצנאלג רענעש סָאװ ןלָאז ייז זא ,ןזיּפש יד טצוּפ
 . . . ןוז-גנילירפ רעג

 תונחמ עצנאג ןגיוצעג ריז זבָאה ,דנאל ןצנאנ ןרעביא ןופ ,םוטעמוא ןופ
 ,עגנוי יו ,זטורקער ,ןיז עגנוי טימ דנאנאב ,זסיוורעזער ,סעטאט עקירָאילטימ
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 ףיוא ךעלקעז ענעטנווייל-סייוו עשיפרַאד טימ ןדָאלאב ,רעמייב-ענסָאס עקנאלש
 -אב טיילעגנוי תונחמ ןגיוצעג ריז ןבָאה ןסאנ עשיטאטש רעביא .סעציילּפ יד
 יד טימ ןסאגעגפיונוצ ריז ןבָאה סָאװ ,םעזילאוו ןוא ןענאדָאמעשט טימ ןרָאל
 טלייאעג ריז ןבָאה ןעמאזוצ עלא ןוא .ףרָאד ןופ םירֲעיוּפ תונחמ עקידנעמוקנָא
 .ןרעגאל עשירעטילימ ,ענּפאטע יד וצ ןעמוקוצנָא רעכיג סָאװ

 ,"סעצנארבַאוװַאנ" יד ראפ ןטקנוּפ-למאז עשירעטילימ עקיזָאד יד םורא

 ערעייז טימ טנגעזעג ריז ןבָאה ןרעטלע .ןייוועג דעלרעמַאי א ןגָארטעג ךיז טָאה

 ערעייז טימ רעדניק ,תולכ ערעייז טימ םינתח ,ןעיורפ ערעייז טימ רענעמ ,ןיז

 .סיורג רעייז ןעוועג זיא גנארדעג רעד ןוא למוט רעד ,יירשעג סָאד .סעטאט
 עמאמ א גנולצולּפ טָאה ָאד : סענעצס עקידנסיירצראה טליּפשענּפָא דיז ןבָאה סע
 זופ סמערַא יד ןיא טרעמאלקעגנייא ריז ?דיימ גנוי א טָאה טרָאד ;טשלחענקעווא
 -עצ ריז דניק א טָאה ַאד .םיא ןופ ןסיירּפָא ךיז טנעקעג טינ ןוא ןטבילעג ריא
 ןקידנעיינקעװא םוצ ןגניוצעג דיז דעלטנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןוא טעּפילכ
 ןופ ןוא .רעכיג ,רעכינ : טלייאעגרעטנוא ןבָאה ןלורטאּפ עשירעטילימ .ןטאט
 יזוז סגנילירפ עקיטכיל ,עמעראוו א טניישעגּפָארא ,לָאמעלא יוװ ,טָאה ךיוה רעד

 לא לא הא לא +* 

 -המחלמ םוצ טנַאנ ןנעלעג ןענייז סָאװו ,דעלטעטש ןוא טעטש יד ,ןיא
 ייוזא יד ,ןריטרעזעד יד ףיוא געיעג ריא טקראטשראפ ייצילַאּפ יד טָאה ,טנַארפ
 -טכאלש ןפיוא ןייג ןופ ןטלאהאבסיוא טאהענ ריז זבַאה סָאװ ,"ןזָאה" ענעפורעג
 ,סאג יד ןייגוצרעביא ןעוועג רעכיז טינ ןיוש זיא שטנעמ רעגנוי ןייא ןייק .דלעפ
 ןבַאה ,עירעמראדנאשז-דלעפ יד ןוא ייצילַאּפ יד .ןרעוו טּפאכעג טינ לָאז רע זא
 סנייאצלא ןרָאװעג ןיוש זיא סע ;ןטנעמוקָאד ןייק ףיוא טקוקעג טינ רעמ ןיוש
 ובַאה עלא .ןשלאפ א יצ ,טרַאּפסאּפ ןתמא ןא דיז ייב טאהעג טָאה ןעמ יצ
 -עשימעצ א ,הלהב א ןרָאװעג זיא סע ."ענידָאר" יד ןקידייטראפ ןייג טזומעג
 טניה ענעקַארשעצ ןפיול סע יו ,זיהא רעד ןוא רעהא רעד ןפָאלענ זיא ןעמ .שינ
 .רענעלשיטניה יד ייז רָאנ ריז זנָאי סע תעב

 א יוװ רימ ןיא ןיירא זיא סָאװ ,"שטייט קחצי" ןעמָאנ רעדמערפ ןיימ

 בַאה רדיא .רָאי ןגראק א ףיוא רימ ייב ןרָאװעג רעטלע ךיוא ןיוש זיא ,קוביד

 וראפ ןלעטש ריז זייג וצ ןַאט ףור א דימ ןעמ טעוװ גָאט עדאיל א זא טכירעג דיז

 ווא סאג ןטימ ןיא ןַאט ּפאכ א ךיוא רימ טעװ ןעמ רעדָא ,זידה-םוי ןשירעטילימ

 ךיא זא ,קנאדעג רעד טָא .,ןטקנוּפ ענּפאטע יד ןופ םענייא וצ ןריפקעווא ךימ

 ןדמערפ א ראפ ּפַאק ןיימ ןניילקעווא המחלמ רעד ףיוא ןיינ ןפראד רָאנ לע

 בָאה טנעמַאמ םעד ןיא .גנולפייווצראפ וצ ןבירטעג טינ ריש ךימ טָאה ,ןעמַאנ

 -הבישי רעקדארָאװַאנ םענעזעוועג םעד ,רבח ןיימ ןעוועג אנקמ קראטש ךיא

 א ןיא ןעוועג זיא רע .ןעמַאנ ןדמערפ א ףיוא טכבעלענ ךיוא טָאה סָאװ ,רוחב
 טָאה ,זעזסיוא ןרענַאמ ,םענרוטאינימ ןייז טימ ,םיא : רימ ןופ ענאל רערעסעב
 רעבענ ריא בָאה סָאװ רעבָא ,לרוחב גנוי רָאנ א ראפ ןעמעננָא טנעקעג ךָאנ ןעמ
 ? סעציילּפ עטיירב ןוא רוגיפ רעכיוה ןיימ טימ ןָאט טנעקעג
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 ,רעלעק א ןיא ,םעדיוב א ףיוא ןפַאלשענ טכאנ ןייא טינ ןיוש ןיב ךדיא
 ןבעל סָאד .דרַאש ןטסדנימ א ראפ טרעטיצענ בָאה ךיא .לאטש א ןיא רעדָא
 עשידיי עקיצראה ,ענייש יד סָאװ ,רָאנ קילג א .ךעלנערטרעדמוא ןרָאװעג זיא
 רעד ףיוא ןענאטשעג ןענייז ,"סנירערעראפ" עניימ ,ווָאקאר לטעטש ןופ רעטכעט
 ,טריּפשרעד ןבָאה ייז ךינ יו ,ןעמערישאב ןייא ןיא ןטלאהעג דימ ןוא ,דאוו
 ייז ןבָאה ,"עוואלבַא" ןא ןכאמ טייג ייצילַאּפ --- ראפעג א ןָא דיז טקור סע זא
 םעיינ א ףיוא טקעטשראפ ןיוש דיז בָאה דיא ןוא ,ןבעגעג ןסיוו וצ דלאב רימ
 יו ,טכאוועג רימ רעביא טָאה טייקכעלטרעצ רעדנוזאב א רָאג טימ .םעדיוב
 סָאװ ,.ּפ עינַאס ,עטכאלמ עקיגיוא-ץראווש ןיימ ,לנילפ עטײרּפשענסיױא טימ
 יז ."רעביירש רעסיורג" סלא ?טעטש ןיא םש א טכאמעג רימ עטשרע יד טָאה
 יז טָאה טייהרעליטש .רעטסעווש עיירטעג א יו טצישאב ןוא טיהאב ךדימ טָאה
 -סיוא ךימ טכאנ ןייא טינ ןיוש .ןסָאריּפאּפ טימ ןוא ןסע טימ טגרָאזאב דימ
 טגיילראפ ןעוועג זיא סָאװ ,רעלעק ןרעטצניפ ןיא ,םָארק ןיא דיז ייב ןטלאהאב
 -עטאט עריא ףיוא קילנמוא ןא טכארבעג טינ ריש םעד ךרוד ןוא ,הרוחס םימ
 + + + עמאמ

 .רעכיג סָאו ןענאד ןופ ןייז רקוע זופ דיא זא ,ןסָאלשאב בָאה ךיא
 ןייק רשפא ? ײצילַאּפ יד טרעיול ןנעוו עלא ףיוא זא ,ןעמ טפיול ןיהנוו רעבָא
 -סיוא ךיז דיא ?עוו ,עזָאלמייה ןומח םענעּפָאלעגנָא םעד ןשיווצ ,טרָאד ? קסנימ
 -עג ךיא בָאה םעד ץוח א ? ןרעה טינ ןוא ןעז טינ דימ טעוו רענייק ןוא ןשימ
 דעקדָאבַאלס ןיימ טצעזאב טרָאד ריז טָאה ,ענווָאק שורינ ןכָאנ זא ,ןנָאז טרעה
 טלָאװ .טלקמ ריע ןקילייוװטייצ א ןענופעג טָאה יז ּוװ ,"?ארשי תסנכ" הבישי
 רעביא ןביג ערעדנא יו רעבָא .ןעמאזוצ ייז טימ ןייז וצ ןעוועג טוג טציא עקאט
 א םינּפה) שריג ,רָאטאנרעבונ-לארענעג רעקסנימ רעד ; רענרע רָאנ ןטרָאד זיא
 ןּפאכ וצ לעפאב א ןבענענסיורא טָאה ,לארשי אנוש רעקידארומ א ,(שטייד
 -עלאב רעווַאקאר יד .טנַארפ ןפיוא ןקישקעווא םיא ןוא ןאמנגנוי ןשידיי רעדעי
 ןופ ןַא דיז ןלייצרעד ,הרוחס רָאנ ךָאו א לָאמ ייווצ ןיהא ןראפ סָאװ ,סעלָאג
 .ריוּפאק שממ ריז ןלעטש ראה יד זא ,ןכאז עכעלקערש עכלעזא ןטרָאד

 ? ריז ןעמ טינ הצע ןא ראפ סָאװו ? ןעמ טוט עשז-סָאוװ ָאט --

 -ולק ,עטוג ןיימ : העושי יד רימ וצ ןעמוקעג זיא טכירענמוא רָאנ רעבָא
 ראפ טעבראעגנסיוא סנטייצאב ןיוש טָאה ,עטנזח רענשטערדָאלַאמ יד ,עמומ עג
 יז ."טנעה עשייוג" יד ןופ דימ ןעוועטארוצסיורא יוזא יוװ ,זאלּפ םעיינ א רימ
 יד ,עינאפ רעטכַאט ריא וצ ןרָאפקעוװא רעלענש סָאװ לָאז ךיא זא ,רימ טביירש
 ,לװאלסָאראי טָאטש רעשיסור רעסיורג רעד ןיא טניוװװ סָאװ ,"עצינלעטישטוא"
 ךייט ןטמיראב םנופ נערב-עמאס םייב ,עווקסָאמ טייז רענעי ףיוא טניל סָאװ
 רעד ןיא ןעמענניירא ,קַאשטלָאװ לאומש ,םעדייא ריא ךימ טעוו ןטרַאד .,אנלַָאװ
 ,"ענַארָאבַא" רעד ףיוא טעברא רע ּווװו ,קירבאפ-רעדעל רעשירעטילימ רעבלעז
 עקאט זיא ןאלּפ רעד .טסניד רעוויטקא ןופ טיירפאב םיא טָאה ןעמ סָאוװראפ
 ןעמ טלנומש יוזא יו ? רעסאוו זרעביא ץאק יד טמוק יוו רעבָא ,רעטונ א רעייז
 רעקידמונהיג רעד דרוד רעבירא דיז ןעמ טעבנג יוזא יו ? ןענאד ןופ סיורא ךיז
 טינ ןבָאה ןגארפ יד טָא ? עװקסַאמ ןייק געוו ןפיוא טניל סָאװ ,קסנימ טָאטש
 .חומ ןיא ןרעבנע וצ טרעהענפיוא
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 רימ וצ ןבילקראפ טנגוי רעווַאקאר יד דיז טָאה ,טנווָא ןטעּפש א ןיא
 ,ןריט עטלגירראפ ןוא רעטצנעפ ענעגננאהראפ רעטנוא ןוא ,עיצנאטס רעד ףיוא
 סאו ,.ּפ עינַאס עקיניוא-ץראווש יד .ןיירא נעוװו ןיא ןטכירסיוא ןעמונעג דימ
 -נוא ריז טָאה ,?דיימ רעקסטאווכ א רעייז ראפ לטעטש ןיא טנאקאב ןעוועגנ זיא
 טָאה ןעמ .קסנימ טייז רענעי ףיוא טעה זיב ןטיילנאבוצסיורא ךימ ןעמונעגרעט
 רעסייוו טימ םינּפ ןבלאה א טימ ּפָאק םעד טרעיילשראפ ןוא ןדנובראפ רימ
 הלוח א ןעוועג עקאט טלָאװ ךיא יוװ ,לָאבראק טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,עלרעמ
 -אב ךיוא דימ ןבָאה סעטרבח ןוא םירבח רעווַאקאר ערעייט ענייפ .ןכוסמ
 ןטכירסיוא דימ טנעלפ עניימ עמאמ יד יוװ טָא ,ךרדל הדיצ ןקיטיינ טימ טגרָאז
 ,הבישי רעד ןיא

 לָאז סָאװ : ענארפ עטסנרע זא רעייז רימ ראפ טלעטשענ דיז טָאה דלאב
 ןעמענטימ ? "ןטפירש עטשרע" עניימ טימ ,ןטּפירקסונאמ עניימ טימ ןָאט דיא
 עשידיי סָאד זיא טייצ רענעי ןיא םורָאוװ .הנכס עסיורנ א זיא -- ? ךיז טימ
 גנערטש ןעוועג ,םרָאפ רענעבירשעגנ ןיא רעמ דָאנ ןוא ,ןטקורדעג ןיא ייס ,טרָאװ
 א ןייז ןופ דשח ןרעטנוא ןענאטשעג סעּפע ךָאד זיא דיי רעדעי ;ןטָאבראפ
 זא ,ןענאטשאב סיוכרוד ןענייז םירבח רעווָאקאר עניימ .ןָאיּפש רעשישטייד
 ןעוו ,םעשעצרעמ ,טשרע ןוא ,החנשה רעייז ףיוא ,ייז ייב ןזָאלרעביא סע לָאז ךיא
 טימ ןטפעהאב קירוצ דיז ןוא ןעמוק ךיא לעוװ ,ןקידנעראפ דיז טעוװ המחלמ יד
 וצ ךיז ןעוועגנ רעווש רעייז זיא רימ רעבָא .עזומ ןיימ ןופ טכורפ עטשרע יד
 טלַאװ ןעמ יו טליפעג טנעמַאמ םעד ןיא בָאה ךיא ."םיבתכ" עניימ טימ זדייש
 . ..סופ א רעדָא טנאה א ןדײנשּפָא ןלעוו רימ

 -אב דיא בָאה ,םירבח עניימ טימ ןוא ךדיז טימ ןשינענניד עננאל ךָאנ
 ןיימ טימ ןייז טעוו ,רימ טימ ןייז טעו סע סָאװ ! המ ילע רובעי : ןסָאלש
 ףונ ןייא יוו עדייב ןענייז רימ ! ראבלייטעצמוא ןענייז רימ םורָאוװ ! די-בתכ
 ..! תחא שפנ ,המשנ ןייא טימ

 רעד ןיא טָאה יז סָאװ ,עלעשיק סעמאמ רעד טנערטענפיוא בָאה דיא
 -ענסיוא ,עקנאשזיל רעמעראוו רעד ייב ,טכענ עקידרעטניוו עגנאל יד ןיא ,םייה
 זיהא טניילעגניירא ןוא ,לרעדעפ וצ לרעדעפ ,טנעה ענעגייא עריא טימ טקילפ
 ןוא ץראה ןיימ ןופ טקילפענסיורא בָאה ךיא סָאװ ,םיבתכ לטניב ןצנאג ןיימ
 עלעטעטש ןקיצראה ,ןביל ןטימ טנגעזעגּפָא ךיז בָאה דיא . . . המשנ ןיימ ןופ
 וזָאלענ ךיז ןוא ,ןצראה ןיא ןקאבעגנייא ףיט ןרָאװעג רימ זיא סָאװ ,ווָאקאר
 .ןיירא טלעוו רעטייוו רעד ןיא טָאראב סטָאג ףיוא

 זיב דיא .םולשב רעבירא זיא עװקסַאמ ןייק עזייר עטייוו ,עגנאל יד
 -סָאראי ןייק ןעננערב טפראדעג דימ טָאה סָאװ גוצ ןטייווצ ןיא ןסעזעג ןיוש
 זוא רעטצנעפ-זאב םייב ןסעזעג ןיב דיא .רעלטכאנראפ ןעוועג זיא סע ,לוואל
 ראפ טציא דיז טָאה סָאװ ,דנאלסור עסיורג ,עיינ סָאד ןעננולשעג ןניוא יד טימ
 עקידתובחר עריא טימ טעטש עסיורג עריא .לָאמ ןטשרע םוצ טקעלּפטנא רימ
 -קסנימ ןשיווצ נפוװ ןננאל ןפיוא רימ ראפ ןפָאלענייבראפ ןענייז סָאװ ,רעדלעפ
 ,םשור 1קראטש א טכאמעג רימ ףיוא ןבָאה ,עווקסָאמ-קסנעלַאמס

 א ראפ סָאװ ,עפש א ראפ סָאװ ! זיא סָאד דנאל קיזיר ארא'פ ,דא --
 זוא ,טפאשקנעב א ! דרע עשיסור עקיזָאד יד טָא דיז ףיוא טנַארט סע טייקטאז
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 א ,דיא סָאװ טּפאכעגמורא ךימ טָאה סָארדראפ א ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 וצ תוכייש ןופ ליפעג עטסדנימ סָאד טינ בָאה ,דנאל ןקיזַאד םניא רענערַאבעג
 .רעדנזיירכרוד רעדמערפ א ןעוועג טלָאװ ךיא יו רָאנ ,ןעמעלא םעד טָא

 טימ ןענַאלאשע עטקאּפעגנַא ,עגנאל ןפַאלעגייבראפ ןענייז עלייוו עלא
 ןביירטראפ וצ ,טנַארפ-המחלמ םוצ טנַאיעג דיז זבָאה סָאװ ,ןטאדלָאס רעטנזיוט
 ,ועווענ אנקמ ייז ךיא בָאה ןצראה ןיא ףיט .דרע-עמאמ רעייז ןופ אנוש םעד
 עטלצרַאוװעגנייא ,ענענייא ןא ןבָאה ייז זא ,ןליפ ייז סָאװ ןוא ןסייוו ייז סָאװ
 ייז ןענייז דרע רעביל רעקיזַאד רעד ראפ ןוא ,דרע רענענייא ףיוא ןציז ,םייה
 ובלעז םעד טָא ןופ ןוז א ,ריא ןוא .ןבעגוצקעווא ןבעל רעייז וליפא טיירג טציא
 ןופ ?ובליב א טימ ןדָאלאב רָאנ וצרעד ,רעדמערפ א רָאג ָאד ןיב ,דנאלרעטַאפ
 וטימ טכאמעג תחא די טָאה סָאװ ,"אנוש" א ,"ןָאיּפש" א ,"רעטערראפ" א
 . ... (שטייד) "ץעמעינ" םעד ,(אנוש) "גארוו" ןכעלרעפיוא

 תובשחמ עקיטעמוא עניימ ןיא טפיטראפ ןסעזענ יוזא רימ ןיב ךיא יוװ
 ,עיצנאטס-זאב רעװקסָאמ רעסיורג רעד וצ רעטצנעפ ןכרוד טקוקענסיורא ןוא
 גנולצולּפ ריז טָאה ,ןשטנעמ רעטנזיוט טימ טלמיוועג ןוא טלביוושעג טָאה סע וו
 -עגנָא ,טאדלַאס רעקידנעקניה א עּפוק רעקידייל ןיימ ןיא רימ וצ טקורעגניירא
 א טימ טרישזאדנאבעגמורא ּפָאק םעד ,סעילוק ענרעצליה רַאּפ א ףיוא טנעל
 טצעזעגרעטנורא ריז םיוק ,םיוק יירעצכערק א טימ ןוא ,עלרעמ רעסייוו קאּפ

 עקאט דלאב ןוא .רימ ןבעל טקנוּפ ,קנאב רענרעצליה ,רעטראה רעד ףיוא
 ןופ ןלייצרעד זעמונעג רימ טָאה רע .דערּפשעג א ןריפראפ רימ טימ ןביײהעגנָא
 ;ןטנַארפ ענעדיישראפ ףיוא טכאמעגכרוד ןיוש טָאה רע סָאװ ןטכאלש עקיטולב
 ;ןלָאטיּפש יד ןיא גנאל-ןכַאװ ןגעלענּפָא ,ןרָאװעג טעדנוווראפ זיא רע יו ןוא ווו
 ןעמוק טעוװ רע רינג יוװ זוא ,(ורּפָא) "עקווארּפָאּפ" ףיוא םייהא רע טרָאפ טציא
 רעד טימ "אקשויטאב ראצ" םעד ןקידייטראפ ןרָאפקירוצ רע טעוװ ,תוחוכ יד וצ
 ."איסַאר אקשוטאמ"

 .טאדלַאפ ןטעדננוווראפ םעד טָא וצ ןעמונעגמורא ךימ טָאה תונמחר א

 "עד רעד ,ריא יו טליפעג בָאה דיא ;ןקינייּפ ןעמונעג ךימ טָאה ןסיוועג ןיימ
 תורצ ענייז ןיא קידלוש ןעוועגנ טלָאװ ,ןעמָאנ ןשלאפ ,ןדמערפ ןטימ ,ריטרעז
 דלאב םיא בָאה דיא .סיפ עקידנעקניה ,עטעדנוווראפ ענייז ןיא ,ןדייל ענייז ןוא
 -רעייא עקאמשעג יד טימ ,דאלָאקַאש טימ ,ןסָאריּפאּפ טימ ןייז דבכמ ןעמונעג

 רעוַאקאר ענייש ,עקיצראה ,ערעייט יד סָאוװ ,דרדל הדיצ ןצנאג ןטימ ,ךעלכיס

 ,רילאווניא רעד ,טאדלַאס רעד .ןיירא געוו ןיא ןבענעג טימ רימ ןבָאה ךעלדיימ
 טשטנעבעגנָא ןוא טקנאדעג רימ טָאה רע .ןעוועג היחמ רָאנ ייז טימ ךיז טָאה
 תונמחר םיא ףיוא לָאז ךיא זא ,ןטעב ןעמונעג רימ טָאה רע .ּפָאק ןלופ א
 עסייה) "קַאטאיּפיק" לקיניישט א ?אזקַָאװ ןופ ןעגנערבפיורא םיא ןוא ןבָאה
 -ענ ןרעג ןיב ךיא .קיטשרַאד רעייז ןוא רעייז ךעבענ זיא רע םורָאװ ,(רעסאוו
 ,ןברק-המחלמ ןכעלקילנמוא םעד ןזייז קיפליהאב זיא סע סאו טימ שטָאכ ,ןפַאל
 ןיא טגָאנעג טָאה סאו ,זסיוועג ןיימ ןפיוקסיוא סעפע טימ שטָאכ םורא יוזא ןוא
 . ...למערעוו ליטש א יו ,רימ

 דיא בָאה ,רעסאוו ןסייה ?קיניישט ןטימ ןפיולוצ ןעמוקעג ןיב ריא ןעוו
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 .ןפַארטעג טינ ןיוש טאדלַאס (ןטעדנוווראפ) "ןטעינארעג" םעד ,ןכש ןיימ
 . .. . שזאגאב ןיימ ןרָאװעג ןדנווושראפ ריוא זיא םיא טימ ןעמאזוצ ןוא

 ץניימ יו ,טרַא ןופ ןריר דיז טנעקעג טינ ןוא ןייטש ןבילבעג ןיב דיא
 -נולקעצ דיז טָאה קָאלגןאב רעד ,ןרָאװעג ןעמונעגּפָא לַאמאטימ ןטלָאװ סיפ
 א טָאה ןניוא עניימ ןופ .טפייפעצ ךיז טָאה וויטָאמָאקָאל רערעווש רעד .ןעג
 ךיא סָאװ ,טראעגנ טינ טציא טָאה רימ .ןרערט עקידוז ,עסייה ןָאטעג םָארטש
 רעד טימ ערדלַאק יד ,םידנב עקידרעטניוו עניימ ,ןכאז עניימ ןרָאלראפ טָאה
 -ראפ ןיימ ןופ ןבילבעג רָאנ זיא רימ סָאװ רכז רעקיצנייא רעד ,עלעשיק סעמאמ

 ןתמא ןטימ טרָאּפסאּפ ןיימ ןנעלעג טרָאד ךיוא זיא סע וו ,םייה ךענערָאל
 זופ ,הדבא רעסיורג ןיימ ףיוא ןָאטעג ייוו דעלקערש טציא טָאה רימ ,ןעמַאנ
 ןיימ ןופ רעייפ ןיימ טימ ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,"םיבתכ" עטשרע עניימ
 ,טנלע ,ךעלקילנמוא ,טמעשראפ ,ןכַארבעצ טליפרעד ךיז בָאה ךיא .ןצראה
 למיה זא ,דלאוונ א ןכאמ ,ןעיירש ,ןפיול ןעמענ טלָאװעג טָאה ךיא .טמותיראפ
 עניימ ריז ןבָאה טנעמַאמ םעד ןַיַא רעבָא ,רעצ ןיימ ןרעהרעד ןלָאז דרע ןוא
 ןגעקטנא ןנעלעג ןענייז סָאװ ,סעילוק ענרעצליה ייווצ יד ןָא ןסיוטשעגנָא ןגיוא
 טצעזעגּפָארא ךיז בָאה ךיא . . . רימ טימ טציירעג דיז ןטלָאװ ייז יוו זוא רימ
 . ..ןרערט יד ןעננולשענ ליטש ןוא קנאב רענרעצליה ,רעטראה רעד ףיוא
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 קירבאפ רעד ןיא

 ,לװאלסַאראי ,1916 רעמוז

 עזַאלמיײיה ןענַאלאשע ןשיווצ ןשינעגלַאװ ןופ טכענ ןוא נעט עגנאל ךָאנ
 -ןאב עסיורג יד רעביא ןניוצעג ריז ןבָאה סָאװ ,ןטאדלָאס עטעדנוווראפ ןוא
 וצ ןעמוקעגנַא רעלדנע ךיא ןיב ,עװקסָאמ-קסנעלָאמס-אשרָא-קסנימ סעיצנאטס
 עמאס רעד ייב ןגעלענ זיא סַאװ ,?וואלסַאראי טָאטש רעשיסור ,רעסיורנ רעד
 ןקילייוטייצ א שטַאכ ךיז ראפ ןעניפעג וצ טפַאהעג בָאה ךיא נו ,ענלָאוװ
 .טלסמ ריע

 -עווש ןיימ ןופ ןחעש עטצעל יד ןיא ,געוו ןקיזָאד םעד ףיוא ךימ טלָאװ
 רימ ייב טָאה ןעמ סָאװ ,קילגמוא עסיורג סָאד ןפַארטענ ןעוועג טינ ,העיסנ רעד
 ןקידרעטניוו ןטימ ,דנב ןקידתבש ןטימ ,שזאנאב ןצנאג ןיימ טעבנגעגקעווא
 עכייוו ענייז ןשיוװצ נווװ ,עלעשיק סעמאמ רעד טימ -- רעמ רָאנ ןוא שובלמ
 עטשרע עניימ --- רצוא רעצנאג ןיימ ןטלאהאב ןגעלעג זיא ךעלרעדעפ
 עלעטעטש ןביל ,ןקניליטש םענעי ןיא "טבעלעגנַא" בָאה ךיא סָאװ ,"ןטפירש"
 יּפִא ןוא ?למיה םוצ טנעה עניימ ןבייהעגפיוא ןעוועג טציא ךיא טלָאװ ,ווָאקאר
 טינ טייצ עצנאג יד טאה רע סָאװ ,םלוע ?ש ונובר םוצ הידוהו חבש א 1בענעג
 .רעגאב ןיימ זופ טרָא םוצ טכארנעג רימ זוא ,רימ זופ דסח זסיורג זייז ןַאטעגּפָא

 הדבא רעסיורג ןייס ףיוא קיטייוו ןוא רעצ ןסיורג ןיימ בילוצ רעבָא
 םוש ןייק ןליפ טנעקעג טינ ןיוש ךיא בָאה ,"םיבתכ" עביל ,ערעייט עניימ ןופ
 -יודאב בָאה ריא ."הלחנה לאו החונמה לא" םולשב ןעמוקנָא ןיימ ןופ דיירפ

 דיא ןעוו ןעוועג רעביל ןיוש רימ טלָאװ סע :; ןיילא ךיז וצ טהנעטעג ןוא טרע
 ,וטנעגא-םייהעג ,זראדנאשז ,ייצילַאּפ רעשיסור רעד ןופ טנעה יד ןיא ןיירא לאפ
 עניימ רעדרייא ,"רימ ףיוא טרעיולעג" טירט ןוא טירש רעדעי ףיוא ןבָאה סָאװ
 .ןפוא ןטכירענמוא אזא ףיוא ןייג ןרָאלראפ ןלָאז "ןטפירש" ערעייט

 רערעטצניפ-קַאטש א ןיא סָאװ ,ףרשנ א יו טליפעג טציא דיז בָאה ךיא

 ןייא ןיא סיורא זיא רע ןוא ןגעמראפ ץנאג ןייז ןרָאװעג טנערבראפ זיא טכאנ

 ןטָארטאב לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא תעשב טליפעג טציא ריא בָאה יוזא ,דמעה

 . . . טָאטש רעדמערפ רעיינ רעד ןופ דרע יד

 -ראפ ןרעווש ןיימ ןופ ןכַארבעצ ןצנאגניא ,טימעג ןטסיטייוועצ א טימ
 -רעטסעווש עניימ וצ ןלאפעגניירא ,קידעבעל-טינ ,טיוט-טינ ,ךיא ןיב ,טסול

 ענעזעוועג עדייב ,קָאשטלָאװ (לאומש) ליּומאֹס ןאמ ריא ןוא עינאפ ,רעדניק
 גנודליב טיירּפשראפ המחלמ רעד זיב ןבָאה סָאו ,רערעל עשיסור-שיערבעה
 .עטיל רעד ןופ רעדניק עשידיי יד ןשיווצ

 -עצ עכלעזא רימ ףיוא טלעטשעגסיוא ןבָאה עניזוק יד ןוא ןיזוק רעד

 סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,תמ א ריז ראפ ןעזרעד טציא ןטלָאװ ייז יוװ ,ןניוא ענעקַארש

 טזוומעג ריא בָאה קורדנייא ןכעלרעדיוש אזא טָא .,רבק ןופ ןעמוקענסיורא
 רעטכירענמוא רעד ,ריא זא ,ןקָארשרעד ריז ייז זבַאה רשפא ןוא .ייז ףיוא זכאמ
 . . . שיט רעייז ייב דניק-טסעק רעקידנעטש ןייק ןרעוו טינ הלילח לָאז ,טסאג
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 זעוועג ךָאנ זיא ןסיורדניא ןעוו ,ןעניגאב ןגרַאמ ףיוא ךיילנ עקאט ןוא
 זייג לָאז ךיא טקעווענפיוא ,קַאשטלָאװ לַיּומאס ,ןיזוק רעד ךימ טָאה ,לקנוט טוג
 ."ענַארַאבָאַאמאס" רעד וצ םיא טימ

 -ָאמאס" עשידיי עטמיראב קירעיורט יד ןעוועג טינ הלילח זיא סָאד

 -םוחת" םניא טיילעגנוי עשידיי עשידלעה סָאװ ,(ץושטסבלעז) "ענַארָאבַא

 ןבעל עשידיי סָאד ןצישאב וצ ידכ ,ןעמַארנַאּפה ימיב ןפאשעג ןבָאה "בשומה
 -ילוכ עשיסור עטעצעהעגנָא ,עטעוועדליוועצ יד ןופ ןנעמראפ ןשידיי ?לסיב ןטימ
 ןיימ רעכלעוו וצ ,ענַארַאבָאאמאס עקיזַאד יד .,סעקישטשמָארנַאּפ ןוא סענאנ

 .רעטקאראכ רעדנא ןא רַָאנ ןגָארטעג טָאה ,ןטעברא טריפעג טציא ךימ טָאה ןיזוק

 רעד בילוצ זיא סָאװ ,ןקירבאפ-רעדעל עטסערג יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד
 -ונ רעקסבעטיוו ןיא ?טעטש א ץעגרע ןופ רעהא ןרָאװעג טריוקאווע המחלמ
 ןוא ,רעטסיימ ןוא רעטעברא עשידיי רעקילדנעצ עריא טימ ןעמאזוצ ,עינרעב
 רעיינ רעקיזָאד רעד ןיא ..יוואקראה ןעמָאנ ןטימ ןדיי ןכייר א וצ טגנאלאב טָאה
 ,עמראזאק עשירעטילימ א ןעוֶועֶנ רעירפ זיא סע ּוװ ,קירבאפ-רעדעל רעסיורג
 -סייוו ןוא עטיל רעד ןופ עזַאלמייה עשידיי רעטרעדנוה טעבראעג טציא ןבָאה
 טָאה ָאד .םירעיוּפ עזָאלדרע ןוא רעטעברא עשיסור עקיטרַא דיוא ןוא דנאלסור
 -אק ןוא יימרא רעד ראפ לוויטש עקיטראפ טעבראעגסיוא לעפ רעיור ןופ ןעמ
 .טָאלפ ןראפ ןשאמ

 זב רעד ,ןיזוק ןיימ טעבראעג דיוא טָאה קירבאפ רעקיזָאד רעד ףיוא
 -ראפ טציא זיא סָאװ ,רערעל רעשיסור-שיערבעה רענעזעוועג רעד ןוא ברה
 ןיא .רעּפעטש א ,קישטשוװַאטַאנאז א ןיא ,"ישטַאבאר" א ןיא ןרָאװעג טלדנאוו
 רעיולב" סלא ,רע טָאה "ץענַארַאבַאַאמאפ" א ןרעוו ןופ ,תוכז ןקיזָאד םעד טָא
 המחלמ רעד ףיוא ןייג טפראדעג טינ ןיוש ,רעדניק ןופ עטאט א ןוא "קינטעליב
 ַאד ךיוא זיא רע שטָאכ .עקילאק א קירוצ ןעמוק רעדָא ,זרעוו וצ טעגרהרעד
 ןיוש זיא סָאד רעבָא ,רענניפ עטרישזאדנאבראפ טימ ןעגנאגעגמורא קידנעטש
 -עג יוזא דיז ןבָאה עלא סָאװ וצ ,ענַארָאבָאאמאס רעד ןופ דלוש יד ןעוועג טינ
 ענייז בילוצ טנעלפ סָאוװ ,ןישאמ-ּפעטש ןייז ןופ ?דָאנ יד רָאנ ,ןטעברא ןסיר
 ,רעגניפ עסייוו ,עניד ,עלעדייא ענייז ןיא ןפערט טּפָא ןניוא עקיטכיזצרוק קראטש
 . . . רעדעל ןטראה ,ןצראווש םעד ןיא טָאטשנָא

 4 58 א * *+

 רעשביה ןייז טימ ,קירבאפ רעד ןופ (רעעזפיוא) "ישראטס" רעד ןעוו
 רעד ןופ ןעגנולייטּפָא יד ןופ רענייא ןיא טריפעגניירא ךדימ טָאה ,זַאנ רעשידיי
 זכעליירפ א ףיוא ןעירשעגסיוא רע טָאה ,קירבאפ-רעדעל סיוואקראה רעסיורג
 עכעלקילג א סעּפע ןגָאזנַא ןעמוקעג ייז טלָאװ רע יו ,רעטעברא ענייז וצ לוק
 : הרושב

 םעיינ א ! דלַאי ןשירפ א טכארבעג ךדייא בָאה ךיא ! הרנח ,יעה ---
 ! ןטרַאד טסייה רע יו "טעיאנז ַאװועי טראשט" ,שטייד ,שטייס ! קָאינכ
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 ןיא ןסָאשעגסיוא םלוע רעצנאג רעד טָאה -- ! אר-רוה ! ארירוה ---
 -בלאה רעפיורג רעד רעביא ןעגנולקעגּפָא טָאה סָאװ ,יירשענ-קזוח ןקיכליה א
 "טשלאפעג" ןוא טריטאלּפ טָאה ןעמ נו ,(גנולײטּפָא) "עינעילעידטָא" רעלעקנוט
 .רעדעל ןעיור םעד

 ןוא ןטאטשראוו ערעייז ןזָאלענרעביא רעטעברא הרבח ןבָאה ריילנ
 טימ ,לברא עטרעשאקראפ טימ רימ וצ ןָאטעג זָאל א דיז ןבָאה רענייא יוװ עלא
 ,ּפאּפ ןופ טנעה עטרימשענסיוא טימ זוא רעמינּפ עטעשזאסראפ ,עטצראוושראפ
 -םולש" זָאנ רעד רעטנוא עמאס ןקור רימ ןעמונעג ןוא ,ץכענעשזד ןוא ןָארט
 ףיוא ?טרעוו קזוח א ןפרַאוװעגניירא רענייא רעדעי טָאה ייברעד .. ."סמכילע
 : ןובשח ןיימ

 ! ץעינאמרעג ןידָאּפסָאנ טענווטסווארדז אד --

 ! שטייד רעה ,אבה דורב ---

 .. ! ןעמוקעג (ריטרעזעד) "זָאה" רעשירפ א ,בוט-?זמ ---

 -עגפיונוצ ןופ "רעלצלעּפ" רימ ןיא ןעילפ ןבייהעגנָא ןבָאה גנולצולּפ
 ץענרע ןגיולפראפ דלאב זיא שוילעּפאק ןיימ ,רעדעל עסאנ רעקיטש עטלקיוו
 -אב וצ ידכ ןוא .סיפ רעקילדנעצ ןופ רעטלּפמארטעצ א ןנעלעג ןיוש ןוא ּנוו
 טרעהענפיוא טינ זבָאה סָאװ ,"סעבמַאב" עסאנ עטכירעגמוא יד ןופ ךיז ןציש
 זיימ ןבָארנעגנייא וויטקיטסניא ךיא בָאה ,ןטייז עלא ןופ רימ ףיוא ןעלנַאה וצ
 עניימ טימ םינּפ סָאד טלעטשראפ ןוא ןעלסקא יד ןשיווצ ּפָאק ןזיולב ,ןטעקאנ
 .ןפלַאהעג סָאװ קינייוו רעבָא רימ טָאה סע .סנגיובנלע

 א יוזא רימ ייטש ךיא יו ,עזָאּפ עזַאלפליה ןיימ קידנעעז ,םלוע רעד
 -ענ ,תולוק .טעילוהעצ רעמ רָאנ ריז טָאה ,ןעיירד ןיא רעטעשטרַאקעגפיונוצ
 : רימ וצ ןסירעג ריז ןבָאה ,שיסור זוא שידיי ףיוא ןרעטכעלענ ,ןעיירש

 ! םיא גנאלרעד ---

 ! ָאוװעי ירעב --

 ! עדרַאמ א ןָא םיא בייר ---

 ! ןשטייד ןייק ןבָאה טינ ָאד ןליוו רימ ---

 ! ָאוועי יֵאלאד ---

 ! ! ! ןדלַאי ןוא סעקאינכ ! ןטנעגילעטנעמש גונעג ןיוש ןבָאה רימ ---

 ףיֹוא .רעטשימעצ א ,רעקידלבלובמ א ןצנאנניא ןענאטשעג ןיב ךיא
 דָאנ טרפב ,טכירעג טינ רַאג דיז ריא בָאה ,םינּפ-תלבק ןטסיוו ,ןצראווש אזא

 טסּוװעג טינ ןיוש בָאה ריא . . . רעדירב ענענייא ןופ ,רעטעברא עשידיי ןופ

 גנולצולּפ טלָאװ דיא יו רימ ריז טָאה טכודעג רָאנ .טציא ךיז ןיפענ דיא ווו

 ,םיאורב עדליוו ,הלבח-יכאלמ ןשיוװצ םונהינ ןרעטצניפ א ןיא ןלאפעגניירא

 . . .לכה-רס ןתמא םעד רימ ןופ ןכאמ ייז ןלעוו טָא-טָא סָאװ ,תוחור זוא םידש



 2095 ךרע רעדמערפ ףיוט

 שיסור ןיא בלאה ייז ףיוא ןעירשעצ ךיז "ישראטס" רעד טָאה דעלדנע

 : סעכ ןיא טשרמולכ ,שידיי ןיא בלאה ןוא

 ! טעברא רעד וצ ,(רעדניק נונעג) אטאיבער ַָאנלָאװַאד ---

 ,רעכיג סָאװ ןענאד ןופ ןפיולטנא ןוא ןעמענ וצ יו טליפעג בָאה דיא
 -טנא ןייק ןעניפעג טינ ךיא לע ץענרע ןיא זא ,ןפיול ךיא לָאז ןיהּווװװ רעבָא
 ןבילבעג ךיא ןיב 4 "טנעה עשייונ" יד ןיא ןבענרעביא ריז ןדייס ,גנוניר
 ּפָאק ןטימ ,רענעּפמורששעגנייא ןא ,רעטיירדעגפיונוצ א ,טרָא ןבלעז ןפיוא ןייטש
 ,עסאנ יד ןופ ריז ןצישאב טלַָאװעג ץלא ךָאנ טלָאװ ךיא יו ,דרע רעד וצ
 ןוא השוב ,הּפרח ןופ טנערבעג רימ טָאה םינּפ סָאר ."רעלצלעּפ" עקיצומש
 : עגארפ עקירארומ א ןעשטָאט ןעמונעג רימ טָאה חומ ןיא .קיטייװ

 ,ןקזוח סָאװ ,רעטעברא ערטסאילאכ רעדליוו רעקיזָאד רעד טָא ןשיווצ
 -טוא ןא רעביא םזידאס ןדליוו אזא טימ ךיז ןעוועקעידזיא ןוא ןטָאּפש ,ןכאל

 יו סייוו רעוו ןנַאלּפ ןפראד סָאד ךיז ךיא לע ,ןשטנעמ ןטנלע םענעפלאהאב
 ? גנאל

 .בייל ןרעביא רעבירא רימ זיא רעדיוש א

 -- 4 ! םלונ רענעמייל א יוװ וטסייטש סָאװ ,רענייא קָאינכ וד ,יעה ---

 -צניפ עניימ ןופ יירשעג א טימ טקעוװועגפיוא ךימ ישראטס רעבלעז רעד טָאה

 ! ןטעברא ריז ?עטש ןוא רענלָאק ןטימ סּפינש ןייד סיוא וט --- ,ןעקנאדעג ערעט

 סָאװ ,רוטראפ םענרעדעל ןקיצומש ןסיורג א ןפרָאוװעגוצ רימ טָאה רע
 רימ טָאה רע .לעפ רענעדנושענּפָא סָאװ-רָאנ א ןופ ןעזסיוא םעד טאהעג טָאה
 טָאה סָאו ,הכאלמ-ילכ ןימ אזא סעּפע ןיירא טנאה ןיא טּפוטשעגניירא דיוא
 טָאה ןפורעג .עבאשז רענעלַאװשענ א ןופ קילבנָא םעד ןגניוא עניימ ןיא טאהעג
 -קעווא ךימ ןוא ,(?טניה) "עקשטאבאס" ןעמָאנ םענדָאמ ןטימ עקאט סע ןעמ
 עניימ ןופ ּוװ ,טנאוו רעד וצ םינּפ ןטימ שיט ןגנאל ,ןסיורג א ייב טלעטשעג
 ןוא ערעטלע ,דיא יו "ןדלָאי" עכלעזא ךָאנ ןענאטשעג ןענייז ןטייז עדייב
 יד ןיא סעקשטאבַאס עצראווש ,עקניניילק עכלעזא טימ ךיוא ןבָאה ןוא ,ערעגניי
 ,רעדעל ןעיור רעקיטש טריטאלּפ טנעה

 ,"םינּפתלבק םענייש" םעד ןופ ןכַארבעצ יוזא ןעוועג רעבָא ןיב דיא
 טבייה ןעמ סָאװ טסנווענ טינ בָאה דיא זא ,ןבענעג סָאװ:-רָאנ רימ טָאה זעמ סָאװ
 ."עקשטאבַאס" רעניילק רעד טָא טימ ןיינאב דיז ףראד ןעמ יוזא יוװ ,ןַאט וצ ןָא
 טנעה יד יוװ ,גנוגערפיוא ןופ טרעטיצעג יוזא טנעה עניימ ןבָאה רָאנ וצרעד
 .קינלפונ-הלוח א ייב

 ,רעזַאלמיײה א ,ןכש ןיימ ףליה וצ ןעמוקעג דלאב רימ זיא ַאד רעבָא
 ןיוש זיא רע .טייז רעטכער ןיימ ןופ ןענאטשעג זיא סָאװ ,דיי רעשיויטיל
 עקיד רַאּפ א טימ ,רעקיצײלּפ-טיירב א ,רעכיוה א ,ןרָאי רעקיצרעפ יד ןיא ןעוועג
 זעוועג זיא סנייז םינּפ סָאד .זַאנ-רפוש ןייז ףיוא דעלמער ענעדלָאנ ןיא ןלירב
 םיא ףיוא ןענעקרעד טנעקעג רעבָא טָאה ןעמ .ןסָאנאב סייווש טימ ןוא קיטיוק
 .ןשטנעמ ןטנעגילעטניא ןא ןופ ןכירטש יד
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 םעד ןרעלקפיוא ןעמונעג דלאב רימ רע טָאה ןפוא ןכעלרעטָאפ א ףיוא
 עדליוו עקיזָאד יד סָאװ ,"אבה:דורב" ןטיירב םענעפורעג יוזא םעד ןופ ןיז
 -עג ךימ טָאה רע .ןגעוו דובכ ןיימ ראפ טליּפשענּפָא טשרַאקא ןבָאה םיאורב
 ןיילא םיא םורָאװ .ןצראה םוצ ןעמענ טינ ןופרעד דיז לָאז ךיא זא ,טסיירט
 .".שינעפורפיוא" אזא טימ ןעוועגנ דבכמ קירוצ גנאל טינ טשרע ךיוא ייז ןבָאה

 ,זדנוא ןופ ןכעלטיא וצ -- ,טנַאזעג רימ רע טָאה --- ,ייז ןעוט סָאד ---

 עליוו ץנאג א ייז ןענייז ןתמא רעד ןיא רעבָא ,ןטעברא רעהא טמוק סָאװ

 .הרבח

 ןענייז סָאװ יד טימ טנייצרעביא ןיילא ןכיגניא דיז בָאה דיא יוװ ןוא
 רעטלעטשעגנייא אזא ןיוש ייז ייב ןעוועג עקאט סָאד זיא ,רימ ךָאנ ןעמוקעגנָא
 -עג זיא סָאװ ,םענייא רעדעי "ןפוא ןכעלרעייפ" אזא ףיוא ןעמענוצפיוא נהנימ
 ןייג ןפראד וצ טינ יבא ,רעטעברא ןא ןרעוו וצ העד רעד טימ רעהא ןעמוק
 ןוא עטעדווירקעג-קיבייא יד ,"ןזייא ןייא רעש ,רמע" טָאה סָאד .טנַארפ ןפיוא
 סָאװ ,"עיצנענילעטניא" רעד ןופ המקנ ןפוא אזא ףיוא ןעמונעג ,עטקיריילאב
 .סעציילּפ ערעייז רעטנוא ץוש ןכוז יז טמוק ,טיונ יּפ לע ,טציא

 -ניא" ןשירפ א ,ןברק םעיינ א טקישענוצ טציא ייז טָאה טָאג זא ןוא
 ,ןכאמ קיטסול ןוא ןעוועקעידזיא לסיבא ריז ןעק ןעמ ןכלעוו רעביא "טנענילעט
 רָאנ ריז ייז ןבָאה ,ןבעל ןטסיוװ ,ןעיורג םענענייא ןפיוא ןסעגראפ ייברעד ןוא
 זנַארטעג ךָאנ בָאה רענעמוקעגנַא-ינ רעד ,דיא ןעו טרפב .טעװעקאמסָאּפ
 הווצמ א ןעוועג רָאנ ןיוש זיא ,"שטייד" ,שטייט -- ןעמָאנ ןקידהנושמ אזא
 .ןובשח ןיימ ףיוא ןייגליווו ךיז ןזָאל וצ

 עטשרע יד ןבעגעג רימ טָאה רעניימ ןכש רעשיווטיל רעקיזָאד רעד טָא
 זיא סָאװ ,"עקשטאבאס" יד ,גייצעג ?קיטש םעד טימ ריז ןייגאב וצ יו עיצקעל
 לטנעה א יו סיורג יד ,ץלָאה ץראווש לקיטש קידכעלייק א ןופ ןענאטשאב
 ףראש א טצעזענניירא םעד ןיא ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא ,רעסעמ-קאה א ןופ
 רעד ןיא סע טייטש סרעסעמ-קאה עלא ייב סָאװ טָאטשנָא רַָאנ .,לָאטש לקיטש
 ןעוועג דעלנע רעכינ זיא סָאד .טיירב רעד ןיא ןסעזענ רָאנ ָאד סע זיא ,גנעל
 ןפורעג סע טָאה ןעמ סָאװ וצ רַאנ .ןעילפ ןיא טלאה סָאװ ?לגיופ א ףיוא
 ךיז טסייב סע : יוזא טשּפ םעד טנרעלעג רעטעּפש דיא בָאה ,"עקשטאבַאס"
 ... רעגנעל יװ רעטיירב שזא םיא טכאמ סע זא ,רעדעל םניא ןיירא יוזא

 טָאה רע זא ,טעדניירפאב יוזא דיג רָאנ רימ טימ ךיז טָאה ןכש ןיימ
 לנלוגמ זיא רע יוזא יו .ץראה ץנאנ ןייז ןלייצרעדסיוא ןעמונענ רימ ראפ
 םענייניא ,עינרעבוג רעקלאוווס ןיא ?טעטש א ץענרע ןופ שזא רעהא ןרָאװעג
 ,דיי רעכייר א ןעוועג זיא רע .עטיל רעד ןופ ןדיי ענעבירטעגסיורא יד טימ
 יד טגָאיעגנַא ךיז טָאה גנולצולּפ רעבָא ,דלאוו טימ םירחסמ עסיורג טריפעג
 א ,לת א ץלא ןופ טכאמעג ,שוריג ןקירעיורט ןטימ ,המחלמ ערעטצניפ
 ,רעסייק םעד ןעניד ןיינ טפראדענ ךָאנ רע טָאה תורצ עלא יד וצ ןוא .ןברוח
 טלעוּפעג עיצקעטַארּפ דרוד רע טָאה ."קינטעליב רעטיור" א זיא רע םורָאװ
 ןיא גָאט ןצנאנ א טציז סָאוװ ,דיי רעמורפ א ,יוואקראה ,סָאבעלאב ןטלא םייב
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 ןעמ זא ,רפס א רעביא ּפָאק ןפיוא עקלעמראי א טימ ,(סיפָא) רָאטנאק ןייז
 ןטעברא וצ ןעמענניירא ריוא ,רעדניק ןופ ןטאט א ,"ץענעשזעב" א ,םיא לָאז
 .המחלמ רעד ףיוא ןיינ ןפראד טינ לָאז רע ידכ ,"ענַארָאבָאַאמאס" רעד ףיוא
 טָאה רע יו ,ןרָאװעג ןיוש זיא רע .םישדח יירד דלאב ַאד ןיוש רע טעברא
 -- ,הכאלמ-לעב רעצנאג א טעמבכ ,ץלָאטש ןסיוועג א טימ טרעכיזראפ רימ
 . . ."סעוועילַאכ" רַאּפ א וצ "ךעלּפעק" רַאּפ א ןגיובסיוא ןיוש ןעק רע

 .עיפארגָאיב סנכש ןיימ וצ טרעהעגוצ סָאװ ּפאנק רעבָא ריז בָאה דיא

 .תובשחמ ענעגנייא עניימ טימ ןעוועג ןַאטראפ ןצנאנניא טציא ןינ ךדיא

 טנעוו עלעקנוט ,עיורנ יד .ךיז םורא ןקוקמורא ןעמונעג ריז בָאה ךיא |
 סָאװ ,רעטצנעפ עסיורג יד טימ ,עדייבעג קירבאפ רעטרעיומענ ,רעכיוה רעד ןופ
 טימ טּפאלקראפ ,סבעוװניּפש ןוא ביוטש ,סטעפ טימ טקעדאב ןעוועג ןענייז
 גנאגניירא ןייז ייב וװ ,רעיוט םענרעזייא ןסיורנ ןטימ ןוא ,סעטארג ענרעזייא
 טָאה סָאװ ,טנאה ןיא עניבוד א טימ ,רמוש א ,יונ רעכייה א ןענאטשעג זיא
 יד זיב ּפָאק ןופ טפאטאב ןוא טכוזאב ,ןייגקעווא םייב ,רעטעברא ןכעלטיא
 ,קערש א ריס ףיוא טנַאיעגנָא טָאה ץלא סָאד ,סיפ

 -עגנַא ןגעלעג ןענייז ,עגַאלדַאּפ רענרענייטש רעד ףיוא ,דרע רעד ףיוא
 -עג עלייוו עלא טָאה ןעמ סָאװ ,רעדעל ןסאנ ,ןעיור טימ גרעב עצנאג ןפרָאװ
 ןגעלעג ןענייז "ןקַאנאטס" יד ןבעל .סעקשטאט טימ רעהא ןריפ וצ טכארב
 ,רעלעוואנאק עננאל ןיא .רעדעל ןטשלאפעג םנופ סעקשזורטס ,טסימ ךעלגרעב
 ;טימ עמאס ןיא ןניוצעג ריז ןבָאה סָאװ ,דעלעקשטיר עקנילַאמש ,עקנעניד יו
 טימ טשימעגסיוא ןרעסאוו עקיצומש ,ןסָאלפעג ןענייז ,ליד םענעטנעמעצ םנופ
 .ןפָאטש עשימעכ ערעדנא ןוא בראפ רעצראווש

 -עגנַא ,עסייה ,עננאל ןניוצעג ריז ןבָאה ,ּפָאק ןרעביא ,ךייה רעד ןיא
 עגנאל ףיוא ןעגנאהענּפַארא ןענייז ייז ןשיווצ ןוא ,סעבורט ענעכעלב עטילג
 -ָאס" עצנאג ,"דעלּפעק" ,סעוועילאכ ענעגיובעגסיוא ,עקיטראפ ,ןטָארד תורוש
 ןטלַאװ סע יו קורדנייא םעד טכאמעג רימ ףיוא ןבַאה סָאװ ,ןענעסירט םוצ "זזוי
 רעטרעדנוה ןופ סיפ ענעטינשענּפָא רעקיטש ןעגנאהענּפָארא ּפָאק ןיימ רעביא
 ...ןטאדלַאס

 'ופ קנאטשעג רעכעלסערש א ןגָארטעג ךיז טָאה ןעמעלא םעד ןופ
 עשוד ןוא ןָארט ןסייה ןופ חיר ןעקּפרעט ןטימ טשימעגסיוא ,בלח ןטכַאקעג
 .ןיירא םירעדעג יד ןיא ןוא תרגרג רעד ןיא ,זָאנ ןיא ןכַארקענ זיא סָאװ ,ץכעג
 ,וקידלקע ,ןכעלרעדיוש םעד טָא ןנעקס רימ ןיא ןעירשעג טָאה ןזעוו ץנאנ ןיימ
 רעטייזו ןוא ןַא טנייה ןופ ןזומ סָאד ?עװ ךיא ּוװ ,ץומש ןקיטסייג ןוא ןשיזיפ
 .געט עניימ ןעננערבראפ

 ןיימ ,לעסוראק א יװ ,ןעיירד ןעמונעג ךדיז טָאה ןגיוא עניימ ראפ
 ענייז עלא טימ ,ןעגנורעדנאוו ןוא םילונליג ענייז עלא טימ ,ןבעל גנוי ץנאג
 ,הבישי רעקסירב ,עמאמ-עטאט ,םייח ; ןעגנונפָאה ןוא תומולח עכעלטנגוי
 דיירפ ליפיוזא ןעוועג זיא טרָאד .ווָאקאר ,ענשטערדַאלַאמ ,הבישי רעקדָאבַאלס
 רענענייא ןא ןיא יו טליפעג ריז דיא בָאה טרַאד .ןבעל ןיימ ןיא טכיל ןוא
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 טָאה טציא ןוא ,דעלדניירפ יוזא ,שימייה יוזא ןעוועג רימ זיא ץלא נו ,הניבס
 רימ טָאה שינעקנעב א .םולח רעטייוו ,רעטייוו א יו טקוקענסיוא ץלא רימ סע
 -ציא ןיימ ףיוא קיטייו א ןוא רעצ א ןוא ןבעל ןקילַאמא ןיימ וצ ןעמונעגמורא
 .לרונ ןקירעיורט ןקיט

 עניימ -- הדבא רעסינרג ןיימ ןַא טנַאמרעד ךיוא דלאב ךיז בָאה ךיא
 ,דיירפ ןוא טסיירט ?יפיוזא טפאשראפ רימ ןבָאה סָאװ ,"ןטפירש" ענערָאלראפ
 -עג ךיא ןיב ןרָאלראפ ייז בָאה ךיא ןעוו ,טציא ןוא ,טאהעג ייז בָאה דיא ןעוו
 טציא ריא ןיב ןעמעלא םעד וצ ןוא .,ןכַארבעצ ןוא םאזנייא ,טנלע יוזא ןבילב
 ךָאנ זומ ריא ּוװ ,םונהינ ןטשוּפיעראפ ,ןקיצומש םעד ןיא ןלאפעגניירא ךָאנ
 .ננוקירעדינרעד ןוא הּפרח ליפיוזא ןייטשסיוא

 תובשחמ ערעטצניפ ,עצראווש יד טָא ריז ןופ ןביירטראפ וצ ידכ ןוא
 טאה "עקשטאבאס" ןיימ .טעברא רעד ראפ ןָאטעג ּפאכ א ריז ךיא בָאה ,עניימ
 רעבַא ,רעדעל ןסאנ ,ןבָארג םעד ןיא ןסייבנייא דיז טוװוּורּפענ תוחוכ עלא טימ
 .זבעגרעטנוא דיז טלָאוװעגנ טינ ןפוא םושב ןוא טנשקעראפ ריז טָאה רעדעל סָאד
 ןיא ןסיבעגנייא ךיז טיטעּפא סיורנ טימ "עקשטאבַאס" יד טָאה םעד טָאטשנַא
 ןבָאה סָאװ ,דעלרעטַאלב עכלעזא ,סעילָאזַאמ ןבירעגנָא רימ ןוא טנאה ןיימ
 ןוא .דעלרעסאו טימ טליפעגנָא דעלרעכנעּפ ןופ ןעזסיוא םעד טאהעג
 ךיז טָאה ,רעדעל ןקינעּפשרעדיװ םעד רעביא טציוושעג יוזא בָאה ךיא תעשב
 זיימ ןופ דעלטעלב טסייר סעילוק יד טימ בנג רעד יוװ רעה ךיא יו טכודעג רימ
 ןבָאה ןרערט עקידוז ,עסייה .ןסָאריּפאּפ-עקרַאכאמ םעד ןיא טלקיוו ןוא די-בתכ
 ,םינּפ ןטמאלפעצ ןיימ רעביא טלקייקעג דיז ,ןגיוא עניימ ןופ ןָאטעג ץיילפ א
 זוא ןַארט ןטימ טשימעגפיונוצ דיז ןוא רעדעל ןסאנ ,ןעיור ןפיוא ןלאפענ ןענייז
 . . . ץכענעשזד

 -רעדעל רעד ףיוא טעברא ןיימ ןופ גָאט ןטשרע ןכַאנ ,טנווָא ןיא טעּפש
 עניימ וצ טּפעלשרעד ךיז םיוק רענעַארבעצ א ןוא רעדימ א ךיא בָאה ,קירבאפ
 ןטניילעגפיונוצ ,םענעטנעזערב ןפיוא ןָאטעג לאפ א בָאה ךיא .םייהא סניזוק
 רעד ןופ ?קניוו א ןיא ץעגרע טלעטשענקעווא רימ ראפ טָאה ןעמ סָאװ ,לטעב
 .ףֵאלש ןרעווש ,ןפיט א ןיא ןרָאװעג ןעקנוזראפ רלאב ןיב ןוא ,הריד רעננע

 דמערפ רעד ץא תבש א

 ,1916 ,רעמוז ,?װאלסַאראי

 רעטניה ,טייוו זנעלעג זיא סָאװ ,קירבאפ-רעדעל יוואקראה עסיורג יד
 א וו ,רָאטנאק רעקידתובחר רעד .ןסָאלשעג ןעוועג תבש ןיא ,טָאטש רעד
 ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא רעטלאהכוב ןוא רעביירש ןסעזעג ןענייז ךַאו עצנאג
 לוויטש עקיטראפ ןוא "זזויאס" ,"דעלּפעק" ,סעװעלַאכ רָאּפ לפיוו ןענובשחסיוא
 טלדנאווראפ ,תבש ןקילייה םניא ,טנייה זיא ,גָאט א סיורא טיג רעטעברא רעדעי
 .לכלוש א ןיא ,שודק-םוקמ א ןיא ןרָאװעג
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 סָאו ,דרעב טימ ןדיי עקידלטעטשניילק ,עמורפ ,רעטעברא ערעטלע יד
 רעייז טימ ןעמאזוצ טיבעג המחלמ םעד ןופ רעהא ןרָאװעג טריוקאווע ןענייז
 ,רַאװ עצנאג א .ןינמ םעד טלעטשעגפיונוצ זבָאה ,קירבאפ ןייז ןוא סָאבעלאב
 רעטעברא ןוא ,סָאבעלאב -- סָאבעלאב זיא ,ןעקסארט ןוא ןשיור ןענישאמ ןעוו
 טרעהענפיוא ןבָאה ןעלסעק-ףמאד עסיורג יד ריג יװ רעבָא ,רעטעברא-זיא ---
 זבילבעג ןענייז ןענישאמ יד ןוא ,עראּפ רעקידעכַאק ,רעסייה טימ ןעּפָאס וצ
 עקידנעטש יד ןלאפענרעדנאנאפ דלאב זיא ,סמלונ עטרעווילנראפ יוװ ,זייטש
 ... רעמענ ןוא רעבעגטיורב זשיווצ הציחמ

 קירבאפ ןופ (לאנגיס) "קַאדוה" רעד רָאנ יו ,טכאנראפ קיטיירפ רעדעי
 -עלאב רעטלא רעד טָאה ,ןָא טמוק תבש רעד זא קידנגָאזנָא ,טפייפעצ ריז טָאה
 ײיז ןיא ןסעזעג רע זיא דָא עצנאג א .ןטיבעג ןצנאגניא ךיז ,יוואקראה ,סָאב
 -ענ השעמ תעשב ןוא ,רפס א רעביא ,ּפָאק ןפיוא עקלעמראי א טימ ,רָאטנאק
 נעוו ןעקנאדעג עלא ןבָאה טציא .ןטפעשעג ענייז ףיוא גיוא ךאוו א ןטלאה
 םיא טימ ןטלָאװ ייז יו ,םיא ןופ ןָאטענּפָא ךיז םיקסע עריא טימ קירבאפ רעד
 עמעראוו א סעּפע ןעמונענמורא םיא טָאה סע .טאהעג טינ תוכייש ןייק רָאנ
 -עלאב עבושח יד וצ ,הביבס רעשימייה רעד ןוא תבש ןשימייה םוצ טפאשקנעב
 ןענעגעגנאב ריז טנעלפ רע ןעמעוו טימ ,םירבח:-טננוי ענייז ,טָאטש ןופ םיטאכ
 ןייז טאהעג רע טָאה טרָאד .לוש ןיא ןענוואד םייב ןוא בוטש ןיא ךיז ייב
 ,ויתובא-תובָא זופ טנשריעג טָאה רע סָאװ ,טנאוו-חרזמ ןיא "טָאטש" עקידובכב
 .דנאטש ןייז ןוא סוחי ןייז טימ ןעעזעגנַא קראטש יוזא ןעוועג זיא ןוא

 זגָאנ ןביוהעגנַא ,תבש ןופ ןעמוקנָא ןטימ ,טָאה םענייז לעוּפ םעד ריוא
 -קילג ענעי ןָא טנַאמרעד דיז טָאה רע .לטעטש ןשימייה ןייז וצ טפאשקנעב א
 -עג ןיוש רע טָאה ,תבש-תלבק ןכַאנ ,םייהא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,זהעש עכעל
 -סיוא ,ענעגַאװצעגסיױוא רעדניק ןוא בייוו ,עקיטכיצ א ,ענייר א בוטש יד ןפָארט
 ךעלעקניוו עלא ןופ .ןניוא עקיטכיל ןוא רעמינּפ עקידנלארטש טימ ,עטצוּפענ
 -קילג ןייז ןעוועג זיא סָאד .טייקידהוולש ןוא דיירפ ?יפיוזא טקוקענסיורא טָאה
 ןסיז םעד טליפעג םישוח עלא טימ טָאה רע ןעוו ,ךָאוװו רעד ןיא גָאט רעטסכעל
 ,שטנעמ רעיירפ ,רעכיילג א ןייז ןופ םעט

 ןעגנאגעגסיורא רע זיא ,ףָאלש ןקאמשענ ןכָאנ ,טנלָאשט ןכַאנ ,תבש
 ריז וצ קעווא ןעמ זיא ןטרַאד ןופ ,טפול רעשירפ רעד ףיוא ןריצאּפש ?סיבא
 ךיז ,םירבח טימ ןעמאזוצ ןסעזענ זיא ןעמ ווו ,שרדמ-תיב ןשיכַאלעמלאב ןיא
 זנעוו טסעומשענ ,"בקעי ןיע" ןוא שרדמ ןופ סהשעמ ענייש יד וצ טרעהענוצ
 זןכאנ .דינמ א ןופ השרד רעקידנריר א וצ טרעהענוצ רַאנ ךיז רעדָא ,קיטילַאּפ
 -ןיב יד ןעוו ןוא .לוש ןיא ןעמוקעגפיונוצ רעדיוו דיז ןעמ זיא ,תודועס שלש
 ייז יו ,טנעוו-לוש עטלא יד ףיוא ןטיירּפש ןעמונעג ריז ןבָאה סנטָאש תושמשה
 זיוש טייטש ,גרָאז ןוא טיונ ריא טימ ,דָאװ עיורנ יד זא ןגָאזנַא ןעמוקענ ןטלָאוװ
 ניירא ןעמונעג ןיוש דיז טָאה סָאװ ,טעמוא םעד ןעמ טָאה ,ריט רעד ייב רעדיוו
 "סיז ןטימ ,םיליהת ?טיּפאק א רוביצב {גָאז טימ ןבירטראפ ,זצראה ןיא זענעבנג
 ,ןונינ ןקירעיורט

 רעמורפ ,זבָאה לכלוש-רָאטנאק ןטריזיוװַארּפמיא ןקיזָאד םעד טָא ןיא זיא
 -ּפִא ןא שטָאכ ןצנאלפוצרעבירא טכוזענ ,עכַאלעמלאב רעמורפ ןוא סָאבעלאב



 ףלָאז .פ 210

 ,לעוּפ רעמערַא ןייז ןוא סָאבעלאב ,עדייב .הביבס רעשימייה רענעי ןופ ננאלק
 טלגָאוװראפ ייז יוו ךיוא זיא סָאװ ,תבש ןשימייה ,ןטלא םוצ טעילוטעג דיז ןבַאה
 -תוש ןבלעז ןטימ טלייטעג עבייב ריז ןטלָאװ ייז יו ,דמערפ רעד ןיא ןרָאװעג
 , . .לרונ ןקידתופ

 דבכמ רע טָאה םענייא .יאבג ןעוועג יוואקראה זיא לכלוש ןקיזָאד םניא
 ,ריע-ינב ענייז טלייטעגסיוא ;ףסומ א טימ ןטייווצ םעד ,תירחש א טימ ןעוועג
 עכיילג ןעוועג עלא ןענייז אד .טנאה רעטיירב רעד טימ תוילע יד ,םילעוּפ יד
 ...רעטעברא םעד ןוא סָאבעלאב םעד טקעדאב טָאה תילט רעבלעז רעד .ןריי
 תוצופת ?כב יו תוליפתה חסונ ןבלעז ןטימ ןעמאזוצ טנוואדעג ןעמ טָאה
 וראוועג ןפרַאװראפ זיא ןעמ זא ,ןסעגראפ עלייוו א ראפ טָאה ןעמ .לארשי
 ,ושימייה םניא ןענופעג ץלא ךָאנ ךיז טלָאװ ןעמ יו רָאנ ,דמערפ רעד ןיא ץעגרע
 . . .עלעטעטש ןשיריי

 ! תבש טוג --

 .ערעדנא יד וצ ענייא סעינאוועשניוו יד ןעגנולקענּפָא קידיירפ ןבָאה ---

 -עג ןדנווושראפ דיוא זיא ,ןענוואד זקידתבש םעד טָא ןקידנעראפ ןטימ
 ריז וצ קעווא דלאב זיא סָאבעלאב ; עילידיא עקילייה ,ענייש עקיזָאד יד ןרָאװ
 ןייז םיא ףיוא טראווענ ןיוש טָאה סע ּוװ ,עילאס רעקיטכיל ,רענייש ןייז ןיא
 .רעדניק-סדרניק ןוא ,רינש ןוא סמערייא ,רעטכעט ןוא ןיז : החּפשמ עסיורג
 -תבש ,עכייר א טעװארּפעג ,ףרשדזַיי לסיב ןטונ ןפיוא שודיק טכאמעג טָאה רע
 סאוו ,עכַאלעמלאב רעד ,ריעדזב ןייז ןוא .םימעטמ יילרעלכ טימ הרועפ עקיד
 -קעווא זיא ,רעכיילג ןייז יו ,זענוואד םייב םיא טימ ןענאטשעג טשרָאקא זיא
 -עשטשבַא" רעד ןיא טיײצלַאמ ןקידתבש ,ןעמערַא ןייז ןטכירּפָא ןעגנאגעג
 טָאה רע סָאװ ,רעטעברא עזַאלמייה יד ראפ הריד רעניימעגלא רעד ןיא ,"עיטישז
 רעד ףיוא םיא ייב ןטעברא וצ לטעטש ןייז ןופ רעהא טכארבעגרעבירא
 . . ."ענַארַאבָא"

 כא הא א רהֹא = *

 גָאט א ןעוועג קידנעטש רימ ראפ זיא סָאװ ,תבש ,גָאט רעקיזָאד רעד

 .םירוסי ןופ גָאט א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ טציא זיא ,ינחור-גנוע רעפיט ןופ
 -ןכַארבעצ ןוא טייקיזַאלמיײיה ,טנלע ןצנאג ןיימ טליפרעד ךיא בָאה תכבש םניא

 רעד ןיהּוװ ,דרע רעדמערפ ,רעיינ רעד ףיוא ,ןעננאגעגמורא ןיב ךיא .טייק

 טפאשקנעב עקראטש א .והותה םלוע ןא ףיוא יוװ ,ןפרָאװראפ ךימ טָאה לרוג
 .ושטנעמ עביל ,עשימייה עניימ וצ חמשנ רעד ייב ןוא זצראה םייב טגַאנעג טָאה

 לָאז דיא ןעמעוו ראפ לאוג ןייק טינ ןוא בורק ןייק טינ טאהעג טינ ַאד בָאה ךיא
 -יורטעג ןוא טקנעבעג ךיא בָאה רעמ רָאנ ןוא .ןצראה ןופ ןדיײרּפָארא ךיז ןענעק
 טעבנגעגוצ רימ ייב ייז טָאה ןעמ סָאװ ,"ןטפירש" ענערָאלראפ עניימ ףיוא טרע

 .לוװאלסָאראי ןייק געוו זפיוא

 ןייק טינ טנגעגאב טינ דיא בָאה ,טלקמ-ריע ןא ןעניפענ וצ טפָאהעג בָאה ריא

 זעמעוו ייב ,קַאשטלָאװ עינאפ ןוא ליומאס ,רעדניקרעטסעווש עניימ ייב
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 ןיילא ייז .טימעג ןטרעדורעצ ןיימ וצ ור ןייק טינ ךיוא ןוא טייקכעלדניירפ

 ייז ןבָאה ךָאנ וצרעד .ןשטנעמ ענעכַארבעצ ןוא עטשיוטנא ןעוועג ךריוא ןענייז

 .תוסחד ןוא טיונ רעקידנעטש ןופ ?גענ יד ןיא טלּפאצענ ריז

 רעטנַאנ א ןעוועג גנאל ןיוש ,קַאשטלַָאװ ,ןיזוק ןיימ זיא תולד ןטימ
 ,ןרָאי עשרעדניק ענייז ןיא טנעקאב טאהעג ךָאנ םיא טימ ךיז טָאה רע .ןתוחמ
 זעוועג זיא עטאט זייז ּוװ ,עינרעבוג רעוועליהַאמ ןיא עלעטעטש א ןיא ץענרע
 טָאה רע ּוװ ,הבישי רעד ןיא טיילנאב םיא טייקמערָא יד טָאה םעדכַאנ .בר
 וטלאק א ןיא קנאב רעטראה א ףיוא ןפָאלש ןופ םעט ןרעטיב םעד טכוזראפ
 ןרָאװעג רעטלע זיא רע ןעוו ,רעטעּפש .,ןנַאמ ןקידייל א ףיוא טפָא ,שרדמ-תיב
 טימ ריוא טיונ יד זיא ,עיזאנמיג ןיא ןעמוקוצנָא ןרעטסקע סלא טיירנעג דיז ןוא
 -שיסור א ןרָאװעג ןיוש זיא רע ןעוו ,רעטעּפש רָאג ןוא .,ןסקאוועג ןרָאי יד
 .לעווש ןייז ןופ ןטָארטענּפָא טינ ץלא ךָאנ תולד רעד טָאה ,רערעל רעשיערבעה
 ןוא הלכשה ןטיירּפשראפ ןיינ ןופ ?אעדיא רעסיורג ןייז טָאה טלַאמעד רעבַא
 .תולד םעד טקיטשראפ ,עטיל רעֶַמערָא רעד ןיא ןסאמ עשיריי יד ןשיווצ גנודליב
 זוא ?רמז קידשרוק-זושל א טימ ןעגנוזראפ רעגנוה םעד רע טָאה לָאמנייא טינ
 ,טייהיירפ" ןופ ןטייצ ערעסעב ףיוא טפָאהעג ןוא ?דיל שיסור א טימ לידבהל
 . . ."טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג

 טָאה ,(רערעל) לעטישטוא-הרומ רענעזעוועג רעד ןעוו ,רעבָא טציא
 טינ ידכ ,"ענַארַאבַא" רעד ףיוא ןטעברא ,"ישטַָאבאר ינרָאשט" א ןרעוו טזומענ
 זוא רערעטיב ןרָאוװעג ךָאנ תולד רעיינ-טלא רעד זיא ,המחלמ רעד ףיוא ןייג וצ
 זייק וליפא םיא ראפ ןיוש רע טָאה טציא ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יו רעפראש
 טאה ,יירערעל -- "שדוקה תכאלמ" רעקידרעירפ ןייז ףיוא ,טאהענ טינ לדיל
 : טהנעטעג טָאה רע םוראוו .ןחמוא ןא ןפרָאוועג רָאנ רע

 -יליוויצ ןוא רוטלוק ,גנודליב ,"עינעשטשעוװסָארּפ" רימ סָאװ וצ ---
 ...! ? היח א יוװ דליוו ץילא ךָאנ זיא טייהשטנעמ יד זא ,עיצאז

 -וא" ענעזעוועג א ךריוא ןיילא ,עניזוק ןיימ ,עינאפ ,בייוו עגנוי ןייז טָאה
 .הנויח רעד ןיא ןאמ םעד ןפלעהסיורא ןעמונענ ,(ןירערעל) "עצינלעטישט
 עשיסור ראפ הינסכא ןימ אזא ןיא טלדנאווראפ הריד עגנע יד יז טָאה ?כיםדוק
 ירעל ריז רעפרעד עקימורא יד ןופ רעהא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,זטסיראנימעס
 אד ןענייז סָאװ ,עטיל ןופ םירוחב עשידיי עזָאלמייה ראפ ןוא ,םיחלנ ףיוא ןענ
 ."סעּפאצאק" עשיסור עניה יד ייב רעטעברא ןוא סעקישטשזקירּפ ןרָאװעג
 "ןקָארוא ינטסאשט" ןבענּפָא ןפָאלעג ךָאנ יז זיא קיטנוז ןוא תבש רעדעי
 ןְלָאז ייז זא ,רעטכעט ןוא ןיז יקסנעשזעב עשידיי יד ראפ ,(סעיצקעל עטאווירּפ)
 רעסעב ןענעק וצ ידכ ,ןושל עשיסור סָאד ןדייר וצ רעכיג סָאװ ןענרעלסיוא ךיז
 ... רעבעגיטיורב ערעייז ,םינכש עשיסור עיינ ערעייז טימ ןדיירפיונוצ דיז

 ןיטולחל ייז זיא סע .רימ ראפ טאהעג טינ טייצ ןייק עדייב ייז ןבָאה

 דיא .טנלע ןיימ טרעמיקעג טינ ייז טָאה סע ןוא טפאשסנעב ןיימ ןעגנאגעגנַא טינ

 .טלעוו רעדמערפ ,רעסיורג רעד ןיא ןיילא רענייא ןיב ךיא יו טליפעג ריז טָאה

 סאו ,רעיורט רעד ןוא םינּפ ןיימ ןופ ןעירשענּפָארא טָאה סָאװ ,טעמוא רעד

 רעדעי רימ ןופ טרעטייוורעד ךָאנ ןבָאה ,ןניוא עניימ ןופ טסוקעגסיורא טָאה
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 -הרמ א ,קאדושט א סעּפע ףיוא יוװ רימ ףיוא טקוקעג טָאה רעכעלטיא .םענייא
 .ןובשח ןיימ ףיוא טלציוועג ריז ןבָאה ןטנאריטראווק עדמערפ יד .קינהרוחש
 -עג דיא ןיב ,טייז ייב טייז ןפָאלשעג ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,עלעגניי סניזוק םייב
 רעכיג רָאנ ,טסאג סיוא -- עמאמ-עטאט ענייז ייב ןוא "אידאיד" סיוא ןרָאוװ

 , . . ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ שינעקישנַא ןא סעּפע

 -יטש עכעלנייּפ ערעווש יד ןופ ןוא טנלע םנופ ,ךיז זופ ןפיולטנא וצ ידכ
 ןוא ,סנטָאש ערעטצניפ ,עצראווש יו טלננירעגמורא דימ ןבָאה סָאװ ,ןעגנומ
 געלפ ,ןטנאריטראווק ערטסאילאכ רעייז ןופ ןוא רעדניק ערעייז ןופ למוט םנופ
 רעד רעביא ןזירּפש ןזָאלקעװא ךיז ,בוטש סעניזוק ןיימ ןופ ןפיולטנא ךיא
 ןבָאה יתובא תובָא עניימ סָאװ ,ןסאג עטנאקאבמוא עריא טימ ,טָאטש רעדמערפ
 םורא יוזא דיא לע ,טכארטעג ךדיז ךיא בָאה ,רשפא .,ןטָארטאב טינ לָאמנייק
 רעד ןיא ןוא ןצראה ןיא טרעבגעעג טָאה סאו ,טעמוא םעד ייז זופ זביירטראפ
 ... חומ ןיא סוטיט עשר םייב עלענילפ-שותי סָאד יו ,המשנ

 גראוכורב ןוא גראוטלא ןופ קראמ ןפיוא

 ןַא ,וסאג רעוואלסאראי עדמערפ יד רעביא זיירּפש ךיא ,גָאטייב תבש
 "קָאלואערעּפ" ןייא ןופ ,סיוא-סאג ,ןייא-סאג יינ ךיא .ליצ א ןֵא ןוא ןיז א
 רעכיג סָאװ ןיוש לָאז תבש רעד זא ,ריז טליוו רימ .,ןיירא ןטייווצ ןיא ,סיורא
 לעו טלַאמעד  .דָאו עיורג יד ןעמוקנָא רעדיוו ןיוש לָאז סע ןוא ןייגרעבירא
 -ראה רעסיורג רעד וצ ,ןיהא ןפיולקעווא גָאט ףיוא ץַארּפש ןטימ רעדיוו ריא
 ןיא ,גייצעג לקיטש סָאד ,"עקשטאבאס" יד ןַאט ּפאכ א ,קירבאפ רעדעל יוואק
 ,עיור סָאד קידנריטאלּפ ןעלסיירט ןוא ןפראוו ןעמענ ריז רעדיוו זוא ןיירא טנאה
 ,פרוג ןוא תילכת ןגעוו זטכארט וצ ןייז טינ טייצ ןייק טעוו זאד .רעדעל עסאג
 .. .. םיבתכ עניימ ןופ הדבא רעד ףיוא ןגַאלק וצ ןוא

 ןוא עכיוה ,זרעיומ ,רעזייה ייבראפ ,ןסאנ יד רעביא יוזא רימ ריא יינ
 טניל ןעמעלא ייז ףיוא .רוטקעטיכרא ןוא רילָאק ןייז טימ רעדעי ,עקירעדינ
 -אמ ןוא טייקטיירב ןופ ,רעטקאראכ זשיסור-סיורג םנופ םתוח רעד ןסָאנעגסיױא
 ףיוא ןפיש ,ןפייפ ןענאב ,ןצלירנ ןליבַאמַאטיוא ,ןעגנילק ןעייוומארט .טייקוויס
 -קראמ א ןיא יו --- ןיהא יד ,רעהא יד ,דיז ןלייא ןשטנעמ .זעבורט אגלָאװ רעד
 זייּפש ןפיוקוצנייא ךיז ןלייא ןסור עקיטכרַאפסטַאנ ,ענוואלסַאװארּפ יד .גָאט
 .קיטנוז "גָאט ןקילייה" זראפ

 -צנעפ-יוש עסיורג יד ףיוא קוק א ּפאכ ,ּפָא דיז ךיא לעטש ווו טינ וו
 -ילימ ןוא עליוויצ ,ןשטנעמ .סהרוחס יילרעלא טלעטשעגסיוא ןגיל סע נו ,רעט
 ףיוא יו עז דיא .קעּפ טימ ןדָאלאב טרָאד ןופ סיורא ןוא ןיירא ןעייג ,עשירעטי
 טּפאכ סע .טייקכעלטימעג א ,טייקנרירפוצ א ןסָאנעגסיױא טניל רעמינּפ ערעייז
 ךיא טלָאװ דעלקילגנ יו ,ךיא טכארט ,ךא  ,ייז וצ ?יפענ האניק א םורא ךדימ
 סע יו דיירפ ןוא ור עלעסיבא שטָאכ ןבָאה טנעקעג ךיוא טלָאװ דיא ןעוו ,ןעוועג
 . . . םייה רעד ןיא ריז ייב םורא ןעייג סָאװ ןשטנעמ עקיזָאד יד טָא ןבָאה
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 ענייז ריז ןקור סעּפע .רעגיײז-טָאטש ןסיורג ןפיוא טלאפ קילב ןיימ
 עקירעבאלש עניימ ריז ןּפעלש סע יו טָא ,ליופ יוזא ,םאזננאל יוזא סרעזייוו
 .םירבא עלא ןיא טייקדימ א ןוא םירעדענ יד ןיא רעננוה א ןיוש ליפ דיא .סיפ
 וצ ןעגנאגראפ יוזא ןיב ךיא זיב .טָארט ןרעכיזמוא טימ רעטייוו ייג דיא רעבָא
 .ןשטנעמ טימ טלמיוו סָאװ ,ץאלּפ ןסיורג א סעּפע

 ריז ראפ בָאה דיא .ןניוא ענעסירעגפיוא טימ ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
 ,ענעצס עקידנשאררעביא ,עכעלנייוועגרעסיוא ןא ,דליב קידהנושמ א ןעזרעד
 -מוא יוזא דיא ןיב סָאד .ןעזענ טינ סניוזא הנה דע דָאנ טָאה ניוא ןיימ סָאװ
 ריראי א ,"קָאשטלַאט" רעלוװואלסָאראי ןטמיראב םעד ןיא ןלאפעגניירא טכירעג
 ,אזא

 עטלא : גראווטלא טימ רכממו חקמ א ,לדנאוולדנאה א ןָא טייג ַאד
 ןימ א .םינימה לכמ "ןקיטנא" ,םיצפח ,לבעמ רעקיטש ,זכאז זיוה ,רעדיילק
 ןופ רעהא טלמאזעגפיונוצ ןבָאה טיונ ןוא תולד סָאװ ,ןכאז ןופ גנולעטשסיוא
 -נאנאפ ,ןפָא ַאד טגיל ץלא . .. סעקינטעמס עכייר יד ןופ ןוא טָאטש ןקע עלא

 ץלא זיא טייקמערַא רעד ייב --- טיירדענפיונוצ ןוא טײרּפשעגסיױא ,טניילעגרעד
 .הרוחס א

 -ראפ תולוק עקירעזייה ענעדיישראפ ןופ םורבענ א ,אהדוה א ,למוט א
 זיא יוזא ,סהרוחס יד ָאד ןענייז סע קיטראנדיישראפ יוװ ןוא ,טפול יד טכליה
 וסאר ,רעקלעפ ענעדיישראפ ןופ ליונק רעטנוב א ;םלוע רענעפָאלעננָא רעד
 ןוא עצראווש ,עדנַאלב טימ ,"סעּפאצאק" ,ןסור עקיצײלּפטיירב ; תונושל ןוא
 ןקאילַאּפ ;טינש ןייא ןופ יוװ סענירּפושט ענערָאשענרעטנוא טימ ,דרעב עיורג
 -מוא ןוא עטלטניפעצ טימ ןדיי ;סעצנָאו עטיירדעגסיוא ,עטציּפשראפ טימ
 עדנַאלב ,עכיוה ;ּפעק עטריזאר ןוא ּפעצ עגנאל טימ רעזעניכ ;ןגיוא עקִיור
 ,ענעסירראפ טימ ןקאזַאק ;ןקימלאק ןוא ןרעטַאט עקיגיוא-םורק ;ןשיטאק
 :ךעלדמעה-יקאכ ןיא ןוא ןלעניש עיורג ןיא ןטאדלַאס ;תואּפ עקידהוואג
 ייב ןלאשזניק טימ סעשעקעב ןוא סענירעלעּפ עצראווש ,עננאל ןיא ןסעקרעשט
 :ןטפורב עטצראטשעגסיורא ערעייז ףיוא ןענַארטאּפ סענעשעק טימ ןוא טייז רעד
 ערעייז ןיא רעטעבכרא :;השבלה רעטנוב רעייז טימ סעטרעיוּפ ןוא עםירעיוּפ
 טימ רעדעי ,טכארט ןייז טימ רעדעי .רעדיילק-קירבאפ ,עקידורב ,עלעקנוט
 -ארומ רעתמא ןא ,אהדוה א ,ראווריוו א .ןושל ןייז טימ רעדעי ,גנודיילק זייז
 שטנעמ ,גראווכורב טיפ שטנעמ ,גראווטלא טימ שטנעמ ,ןשטנעמ ןופ קינייוװ
 -וצ ,טשימעגפיונוצ ,ײלעצרַאּפ ןוא גראווזַאלנ ,רעדיילק ,שעמ רעקיטש ןוא

 -עסָאנענפיונוצ ,רעטכידעג ןייא ןיא טעברוהעגפיונוצ ןוא טרעטנַאלּפעגפיױנ
 .עסאמ רענ

 םורא טייג סע רעוו .ןערב ןלופ ןיא ןָא טציא טייג ?דנאווילדנאה רעד
 ןייז ייב טייטש סע רעוו ןוא ,לסקא ןוא םערָא ףיוא הרוחס לקעּפ ןטימ ןדָאלאב
 ,ריז טרעווש ,טיירש ,טהנעט ,דיז טנניד ,טפיוק םלוע רעד .סנסופוצ לקעּפ
 .טקעלאיד ןייז ףיוא רעדעי ןוא ןושל ןייז ףיוא רעדעי ,טָאג ןייז ייב רעדעי

 -באפ ןופ רעטעברא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ ?טניב א טייטש טָא

 ענענַארטעגּפָא ,עטלא גראב א רעביא ןניובענרעבירא ,ףרָאד ןופ םירעיוּפ ,קיר
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 רעטייווצ א ,טודרופ ןצראווש א סיורא טרָאד ןופ טּפעלש רענייא .םישובלמ
 ,עקשינאמ ןוא ןטעשזנאמ עקיצנאלג-סייוו ךָאנ טימ ,דמעה טרעדיונקעצ א
 -נאגעג רעלעב עכייר ףיוא םעד טימ עדאווא זיא רעמיטננייא רעתמא רעד סאו
 ןעמאר עכייר יד ןופ סעילאט עזעיצארג יד ןעמונענמורא ייז טימ ןוא ןענ
 .ץנאט םייב

 -ןרק טימ שעוורעטנוא שירעבייוו קיטש א סיורא טּפעלש רעטייווצ א
 ןפיוא ןגָארטעג סע טָאה ןבעל ןייש ,גנוי עדאווא סָאװ ,ןציּפש ןוא סעוועשיז
 -עג ץראה קידלּפאצ ,טבילראפ אמתסמ טָאה םעד רעטנוא ןוא בייל ןטראצ
 ליבצנאמ רעקידמשוגמ ,רעדמערפ א סע טלאה טציא ...ןטבילעג םוצ טּפאלק
 ,סעוואקישט ףיוא דייה רעד ןיא סע טבייה ,טנעה עבָארג ,עקירָאה ענייז ןיא
 ייב ךיז ןערישטשעצ האנה סיורג ןופ ,ןקוקנֶא סע ןלָאז עקימורא עלא זא
 ,?קניוו-?יומ א ןופ ּפָארא טניר רעוואג רעד שזא ,ןייצ עלעג ,עסיורג ענייז םיא

 -נומ ןצראווש ,ןטשטיינקעצ ,ןטלא ןא טנאה ןיא טלאה רעטירד א
 טָאה רעטמאאב רעכיוה א סָאװ ,ּפענק ענעדלָאג עקידנעשטשילב ךָאנ טימ ריד
 .ןטייז עלא ןופ ?שטנעמ םערָא ןא טציא סע טכארטאב .,ןגנַארט טזומענ
 ענערלָאג יד האנה סיורג טימ טּפאטאב ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד טקור רע
 ןעניפעגסיוא טלָאוװעג טציא טלָאװ רע יוװ ,ייז ףיוא רעלדַא סרעסייק ןטימ ּפענק
 ךָאד ןבָאה ּפענק יד .ייז ןיא ןגעלעג זיא סָאו ,טכאמ ןוא חוכ םנופ דוס םעד
 ןוא ,קערש ןוא ארומ עקידנעטש א ,רעגריב ןעמירַא ,םיא ףיוא ןפרָאװעגנַא
 ... עטאמש עקיצונמוא ,עטשטיינקעצ א יו רעמ טינ ןיוש סע זיא טציא

 רעד ראפ טייקמירַא רעד ןופ קראמ א ,דיראי א ! ?דנאוו-?דנאה
 רעטניה עטכישעג א סיווענ טָאה דיילק ,דנב ,שובלמ לקיטש רעדעי .טייקמירַא
 יד ןופ ןכאז עטנאסערעטניא רעייז ןלייצרעד טנעקעג טלָאװ סע ןוא דיז
 טציא .טמעראווענ ןוא טצוּפאב ,טריצאב לָאמא ןבָאה ייז ןעמעוו זשטנעמ
 . . . ביוטש ןיא עמוטש עלא ייז ןניל רעבא

 ,םינּפ טרעצעגּפַא ןא טימ ,רעקירָאילטימ א ,רענייא טרָאד טייטש טָא
 רעטנוא ךעלעקעז ענעגנאהעגרעטנוא טימ ,ןקאבניק עטצראטשעגסיורא טימ
 םוצ ?ריפ א טנאה ןיא טלאה רע .ןגיוא ענעפַאלשענסיױא טינ ,עטיור יד
 רענעשַאלעגסיוא"7 ןא ,רעקיזוומ רעכעלקילנמוא ןא עדאווא .ןפיוקראפ
 טנאָה ןייא ןיא ?דיפ ןטימ ּפָא ןוא ףיוא םורא ךיז רע טיירד . . ."ןרעטש
 ןטימ ידכ ,הנוק א ףיוא סיוא טקוק ,רעטייווצ רעד ןיא ראילטופ ןטימ ןוא
 וצ ןפנַארב ל?שעלפ א ןפיוק ןפיולקעווא ןענעק רעטייוו רע לָאז םינמוזמ לסיב
 .. 4 סייוו רעוו ,טעמוא םעד ןעקנירטראפ

 ענעבילבראפ רָאנ טימ ,יורפ ערעטלע ןא טייטש םיא ןופ טייוו טינ
 ןיש א ,ןצראה םוצ טעילוטעגוצ טלאה יז .טננוי ןוא טייקנייש ןופ םינמיס
 םעד ףיוא ןגיוא ענעקַארשעצ טימ טקוק סָאװ ,לטניה עווַאסאר טעװַאכעגסיױא
 -ענ רעהא סע טָאה ןעמ תוביס ערעסַָאװ בילוצ סייו רעוו .םורא ןדמערפ
 .. 4 ןפיוקראפ םוצ טכארב

 -יירש עשיסור עטמיראב ןופ רעכיב סיוטש א דרע רעד ףיוא טניל טָא

 ףיוא יקסוװעיַאטסָאד דנאב א ,ױטסלָאט דנאב א ףיוא ןיקשוּפ דנאב א ,רעב
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 ,עפאנאק ענרעדעל ,עטלא ןא טייטש תוניכש ןיא  ,יקרָאג םיסקאמ דנאב א
 א ףיוא לָאמא זיא סָאװ ,ראווָאמאס רענלקינ ,רעקיכייב-בָארג א ריא ףיוא
 ראפ ייט טימ ןדָאזעג ןוא טכַאקעג ,ןענאטשעג שיט ןשיטארקַאטסירא ,ןכייר

 .... טסעג ןוא החּפשמ

 ןוא ןיז סעמעוו ,רעױּפ רעקשטיטלא ןא םורא טייג טרָאד טָא ןוא
 טעילוטעגוצ טלאה ןוא ,המחלמ רעד ףיוא ןייז עדאווא טציא ןזומ דעלקינייא
 ופ סיורא סע טזָאל ריר רעדעי ייב סָאװ ,עקינָאמראה עסיורג א ןצראה םוצ
 ... . גנאלק ןקידנענייוו א ריז

 --דאפ םוצ ַאד זיא ץלא ,"ןדיירסיורא ןָאק ?יומ א רָאנ סָאװ" ,ץלא
 ראפ טגיילעגרעדנאנאפ ןפָא ָאד ןיא ץלא .ןפיוק םוצ ַאד ןיא ץלא ,ןפיוק
 עמ טעז ָאד ! טיײקמערַא ןופ ריירנינעק סָאד זיא ַָאד .טייל ראפ ןוא טָאג
 ןבעל א ךָאנ טפָא סָאװ ,?לרוג ןכעלשטנעמ םנופ עינָאריא יד ןעמ טריּפש ָאד
 גראווטלא ןשיווצ ווו ץענרע סיוא ךיז סע טזָאל ,ץלָאטש ןוא הלודג ,דובכ ןופ
 יוזא ןלייצרעד סָאװ ,םידגב ענעפרַאװעגנָא עקיזָאד יד יו טָא ,גראווכורב ןוא
 . . . ןרָאי ןוא געט עטבעלענּפָא ןופ ןנייווש ןעמוטש רעייז ןיא ?יפ

 טא ןשיווצ טרעטנַאלּפעגניירא ןוא טיירדעגניירא ךיוא דיז בָאה ךיא .

 -עברוהעגנַא יד ןשיווצ ןרעטשינ ןעמונענ ךיוא בָאה ךיא .םלוע ןדמערפ םעד

 שירפ ,יינ לָאמא ןענייז סָאו ,גראווכורב גראווטלא רעלגרעב עדמערפ ,עמ

 יוזא זעוװעג קירוצ גנאל טינ טשרע ןיב ןיילא ךיא יו טָא ,ןעוועג ץנאג ןוא

 טכאד דיא ןיב טציא זוא ,המשנ רעד ןיא ןוא ןצראה ןיא ץנאנ ,ץנאג ןוא שירפ

 . . . גראווכורב קיטש א יוװ רעמ טינ ןרָאװעג ךיוא ריז

 רימ ייב טצילבענפיוא קנופ א ,קנאדעג א סעּפע טָאה יוזא קידנכוז
 גראווטלא טימ קעּפ עדמערפ עקיזַאד יד ןשיווצ ַאד דיא ?לעוװ רשפא ; חומ ןיא
 ןיימ ןטלאהאב ןגעלעג םעד ןיא זיא סע ּוװ ,עלעשיק סעמאמ ןיימ ןעניפעג
 יד ,"םיבתכ" עניימ רקיע רעד ןוא ? ןעמָאנ ןתמא ןיימ טימ טרָאפסאּפ
 רעהא געוװו ןפיוא ,רימ ייב טָאה ןעמ סָאוװו ,עזומ ןיימ ןופ טכורפ עטשרע
 -סיוא ןיוש ייז ךיא לעוװ ,ןעניפעג רָאנ ייז לעוו ךיא ביוא ,טעבנגעגקעווא

 . . . ןזיילסיוא ,ןפיוק

 ,זטייווצ םוצ גראווטלא לגרעב זייא ןופ זיינמורא ןבייהעגנָא בָאה ךיא

 ווא .ןגיוא ענעדנוצעצ טימ ןוא טנעה עקידרעטיצ טימ טרעטשינעג ,טכוזעג

 : טעשטּפעשענ ןבָאה ןּפיל עטנקירטראפ עניימ

 ! הדבא ןיימ ןעניפעג וצ רימ ףלעה ! טָאנ ,ַא --

 . . . ןרָאװעג םרעהרעד טינ רעבָא זיא טעבעג ןיימ

 ףיורא ןעילפ תויתוא עקילייה יד ןוא טנערב טעמראּפ רעד

 זעננאגראפ ןיוש זיא ,טייז ברעמ זיא ,זוז יד .תושמשה זיב ,ןוזח תבש

 באה דיא .ןטפול רעד ןיא זנַארטענכרוד ריז טָאה ?טניוו ליק א .ןעמאלפ ןיא

 טפאשראבכאנ רעד ןיא ןכוז ןעמונעג בָאה ריא .רעגנוה ןקראטש א טליפרעד

 ,ףיונוצ דיז ןביילק סע ןיהנוו ,לריטקארט זעמירַא ןא רעדָא ,"עניישט" א סעּפע

 -שולש" ןיימ ןעווארּפ וצ זטרַאד ,קלַאפ עמערַא סָאד ,סיוא-טכאנ ,ןייא-טכאנ
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 טיורב "זעוועזַאר" ,ןצראווש ןרעביא "הכלמ הוולמ" טימ םענייניא "תודועפ
 -ראפ םעדכַאנ ןוא (?שיפ אזא) "עקנאראט" רעטנקירטעג ,רענעצלאזעג רעד טימ
 .(ייט) "קַאטאיפיק" זסייה טימ זעקנירט

 סָאװ ,{דיי עכעלטע ףיוא ןסיוטשעגנַא ריז ןגיוא עניימ זבָאה לָאמאטימ
 -נסיוו טינ ,ייז וצ זַאטעג יצ א סעּפע רימ טָאה סע .טלייאעג ווו-ץענרע דיז זכַאה
 .ןייגכאנ ןבייהעגנַא ייז בָאה ךיא .ןעוו בילוצ ןוא סָאוװ בילוצ ןיילא קיד

 זטסירק יד קידנפור ,ןעננולקעצ ננולצולּפ ריז ןבָאה ןקַאלנ-רעטסיולק יד
 ךיא ...טירט עכינ ןלעטש ןבייהעגנָא ןבָאה ןדיי עניימ .הֹליַפת-טנווַא רעד וצ
 --- סקניל ייז ,סטכער ריא -- סטכער ןעמונראפ ריז ןבָאה ייז .עבלעז סָאד דיוא
 -עּפ" ןטנײלעגּפָא ןא ץענרע וצ טעוועריקראפ דיז ןבָאה ייז זיב .סקניל דיא
 -ליה ןסיורג-טינ א ראפ טלעטשענּפָא דיז ןבָאה ייז .,לסעג קיטייז א וצ ,"קָאלוער
 .ייז ךָאנ ךיא -- זיחא ןיירא ןענייז ייז .זיוה םענרעצ

 יד סָאװ ,לשרדמ-תיב קיטכיצ ,ןייש ,ןיילק א ןיא ןענופעג דיז בָאה ךיא
 ןטאדלַאס עקסוועײלַאקינ עטנידעגסיוא יד ,"ןטסינַאטנאק" םינינמ רַאּפ עניה
 ןיא ?יפוצ ריז ןפראוו וצ טינ ידכ ,?סעג ןקיטייז םעד טָא זיא טיובעגסיוא זבַאה
 .םינכש עשיסור ערעייז ןופ ןניוא יד

 זיא ,עטיל-ילונ יד ,/(סעצנעשזעב" עשידיי יד ןופ רעהא םוקנָא ןטימ
 רָאנ ,ןסָאלשעג ןעוועג ךָאװ עצנאג א זיא סָאװ ,לכלוש עטקורראפ ,עליטש סָאד
 ,ןדיי עטריציפיסור ,עטרעטייוורעד תוחּפשמ עכעלטע יד .ןרָאװעג טבעלענפיוא
 בילוצ ןענייז סָאװ ,ןטסינַאטנאק עכעלקילנמוא ענעי ןופ דעלקינייא ןוא ןיז יד
 םוקנָא ןטימ ,ןבָאה ,רעסאוו ןוא רעייפ דרוד ןעגנאגענכרוד הנומא רעשידיי רעייז
 -עגנייא קירוצ ןענייז ייז יו טליפרעד ריז ,ןדיי עשיווטיל ,ענעבירטראפ יד ןופ
 ןדיי וצ טפאשקנעב עקידנעטש רעייז ,רעדירב ערעייז ןשיווצ ןרָאװעג טרעדילג
 .ןוקית א ןגָארקעג טציא טָאה ,טייקשידיי ןוא

 ,עמערַא ערעייז ןעמונענפיוא טָאה ןדיי ענעפרַאװראפ הדע עניילק יד
 -תיב קילייה רעייז טלעטשעג ןבָאה ייז .סמערָא ענעפָא טימ רעדירב עטלגַאװראפ
 דָאנ ,ץכערק ןשידיי א ךָאנ טקנעבעג גנאל-ןרָאי ,ייז יו ,דיוא טָאה סָאװ ,לשרדמ
 -ןקעגנַא-יינ יד ןופ תושר ןיא ,הליפת רעשידיי רעתמא זא דָאנ ,זונינ ןשידיי א
 תורוד יירד-ייווצ דָאנ ,טציא דיז ןבָאה ?שודק םוקמ ןקיזָאד םניא .,ןדיי ענעמ
 ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ רעדניק יד טננענאב רעדיוו ,סנטייוורעדנופ ןייז
 ...5רונ ןשידיי םנופ רשמסה ןזבלעז םעד ןגיוצעג ןבָאה סָאװ

 טָאה ?דומע ןקניניילק םייב .ןדיי טימ טקאפענ ןעוועג זיא לכלוש סָאד
 עסיז ,עמענעגנא ןא .ּפמַאל-טיײצרַאי א טרָאד ןוא ָאד .דימת-רנ א טנערבעג
 -ייה ריז ראפ ןעזרעד לָאמטימ בָאה דיא .ןעמונעגנמורא רימ טָאה טייקמעראוו
 ! רעמינּפ עטנאקאב-טלא ,ןדיי עשימ

 רערעטלע ןזא ןסעזעג דיז זיא ,שדוק-זורא םייב ,טנאוו-חרזמ עמאס ןיא
 א ןיא .טנרעלעג ןוא ארמנ רעסיורג א רעביא ,םינּפ-תרדה םענייש א טימ ריי

 קיטנעק ,לדרעב קידכעלייק א טימ ,לדיי א ןסעזענ ךיז זיא ,ןוויוא םייב ,?קניוו
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 .ןונינ ןקיטעמוא-ליטש א טימס םיליהת טגָאזעגנ ןוא ,עכַאלעמלאב רעשימייה א

 ,רעגנאל א טימ ריי א ןסעזעג זיא ,שרוק-ןורא םייב ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 .ןריי הדע ןא ראפ טנרעלעג ןוא דרָאב רעדנַאלב

 וא טניינעגוצ דיוא ןוא םלוע םוצ רעטנעענ טקורענוצ ריז בָאה ךדיא
 יד ןנעוו ,"בקעי ןיע" קרּפ א טנרעלעג ייז ראפ טָאה רערעייז יבר רעד .,רעיוא
 -יורט א טימ ,ליפענ טימ ,ץראה טימ טנרעלעג טָאה רע ."תוכלמ יגורה הרשע"
 ןטאט ןופ טרעהעג לָאמא ןיוש םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןוגינ ןקידנענייוו ,ןקירע
 ךיא ןוא .ןפוא ריא ףיוא ,בָאב-העשת ,ןעמאמ רעד ןופ ןוא ,רענייטש ןייז ףיוא
 ייב טגַאלקעגסיױא ןוא טנייוועגסיייא לָאמנייא טינ דיוא ןיוש םיא בָאה ןיילא
 ,ארמג רעד

 -קערש יד ייז ראפ טרעדלישענ ןפוא ןקיצראה א רעייז ףיוא טָאה יבר רעד
 סיוא ןעייג םיקידצ יו ןוא "תוכלמ ינורה הרשע" יד רעביא תוירזכא עכעל
 ןעגנולשעג ,טעילוטעגפיונוצ ןסעזעג זיא םלוע רעד .טנעה יד ןיא ןוילת םייב
 טָאה רעטייווצ א .ץכערק א ,ץפיז א ןזָאלענסיורא טָאה רענייא .טרָאוװ רעדעי
 ןטלַָאװ רעריטראמ-םיאנת עקילייה יד יו טקנוּפ .גיוא ןופ רערט א טשיוועגּפָא
 ערעייז טריּפשעג םישוח עלא טימ ןבָאה ייז .ןגיוא ערעייז ראפ זענאטשעג טציא
 -עג ייז זא ,ןסעגראפ יו טציא ןבָאה ייז .ןקיטייוו ערעייז ןטילעגטימ ,םירוסי
 רעשייוג ,רעדמערפ א ןיא סָאװ ,?שרדמ-תיב ןקניניילק םעד טָא ןיא דיז ןעניֿפ
 -ץרא ,דנאל ןקילייה םניא ,ןטרָאד ןעוועג רַאג ייז ןענייז טציא רַאנ ,טָאטש
 םידוהיה ררוצ םעד ןופ הלשממ רערעטצניפ רעד רעטנוא תולג ןיא ,לארשי
 . . . רעסייק ןשימיור םעד ,סונירדא

 .וקַאלג-רעטסיולק ןופ ןעננאלק ןנַארטרעד רעדיוו דיז זבַאה ןסיורד ןופ

 טָאה ןונינ רעקיטעמוא ןייז .לוק ןייז ןביוהעגפיוא רעכעה רָאנ טָאה יבר רעד
 ועיירשרעביא טלַאוװעג םעד טימ טלָאװ רע יו ,לכלוש ןצנאג ןרעביא ןגָארטעצ דיז
 רעקראטש ץלא רעהא ןסירעג ריז ןבָאה סָאװ ,ןעננאלק-רעטסיולק עקיכליה יד
 רענייא טעילוטענפיונוצ רעננע רָאנ דיז ןזבָאה ןדיי הדע יד . . . רעקראטש ןוא
 ףיוא ןטיײרּפשסיױא ןעמונעג ךיז ןבָאה סנטַאש עקיטכאנראפ יד .,ןרעדנא םוצ
 . ..רעיורט א סעּפע טנַאיעגנָא ןוא טנעוו יד

 םעד טּפאכעג טָאה -- ,יבר רעד ןעירשעגסיוא טָאה -- ,אנוש רעד ---
 -מורא ,הרות-רפס א ןיא טלקיוועגנייא םיא ,ןוידרת ןב אנינח יבר ,אנת ןקילייה
 -עג ,לָאװ רעקיטש .ןרנוצעגרעטנוא ייז ןוא ןנייווצ ענעקורט םיא םורא טניילעג
 ענייז ידכ ,זצראה ןייז ףיוא טניילעגפיורא ןוילת רעד טָאה ,רעסאוו ןיא טקייוװ
 ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,םידימלת ענייז ןבָאה .רעגנעל ןרעיודעגנ ןלָאז םירוסי
 : טגערפעגנ סיא ,םיא םורא

 ? ןגיוא ענייד טציא ןעז סָאװ ,יבר --

 זוא טנערב טעמראּפ רעד יו --- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,עז דיא --
 . . .למיה םוצ ףיורא ןעילפ תויתוא עקילייה יד

 ,טגיוועצ ןוא טמעראוועצ רעמ ךָאנ יבר רעשיווטיל רעד ךיז טָאה ַאד
 : תובהלתה רעמ טימ םלוע םוצ זדייר זביוהעגנא ןוא
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 ןוא ןענערבראפ רָאנ ןעק רערעזדנוא אנוש רעד ! יתוברו ירומ ---
 ,תורות-ירפס ערעזדנוא ,םישרדמייתב ערעזדנוא ,תוליהק ערעזדנוא ןרעטשעצ
 "ודקה הרות רעד ןופ תויתוא עקילייה יד ןענערבראפ טינ לָאמנייק זעק רע רעבָא
 ,ףוג .הרות רעד ןופ ףוג רעד יװ רעמ טינ ךַאד זיא טעמראּפ רעד לייוו ,הש
 רעד ןופ המשנ יד זיא סָאד ,תויתוא יד רעבָא ,ןענערבראפ ןעמ ןעק ,עירעטאמ
 -- ןענערבראפ ןענעק טינ לָאמנייק טלעוו רעד ןופ אנוש ןייק טעוו ייז .הרות
 ...שרוש רעייז טימ ריז ןטפעהאב ןוא למיה םוצ ףיורא ןעילפ ייז

 'א/ רא א 8 +* 

 'נענערב סנוידרת ןב אנינח יבר ןופ תויתוא עקידנעילפ עקיזָאד יד טָא
 ןופ ןעקנופ .המשנ רעד ייב ןָאטעג ירב א יוװ ךדימ ןבָאה ,הרות-רפס רעקיד
 רעד עקאט זיא טכערעג .ןצראה ןיימ ןיא ןעילטפיוא ןעמונעג ןבָאה גנונעפַאה
 יד טינ רעבָא טעמראּפ םעד ןענערבראפ רָאנ ןעק אנוש רעד זא ,יבר רעשיווטיל
 ךיוא גנונפַאה א ,ןוקית א ַאד ךיוא דָאנ זיא ,יוזא ביוא זיא .תויתוא עקילייה
 : ןכעלקילנמוא םעד ,רימ ראפ

 סָאו ,די-בתכ ןיימ ןופ ריּפאּפ סָאד ןראוועג רָאנ זיא טנערבראפ --
 רעירפ .רענייז טלאהניא רעד הלילח טינ רעבָא ,טעבנגעגוצ רימ ייב טָאה ןעמ
 רעייז ,רימ וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז רעטרעוו יד ךָאנ ןלעוו ,רעטעּפש רעדַא
 שינעלנַאװראפ רעייז ןיא ץעגרע ייז ןעקנעב רשפא ,סייו רעוו .רעפעשאב
 ... . ייז ךָאנ ךיא יוװ ,רימ ךָאנ

 ןבָאה ןוא ,ןעננולקעצ רעדיוו דיז ןבָאה ןקָאלנרעטסיולק עשינכש יד
 זענעק ןטסירס עמורפ יד .טקידנעראפ ןיוש דיז ןבָאה תוליפת יד זא ,טנָאזעגנָא
 .ערעשטעוו עקאמשעג רעייז ןסע םייהא ריז וצ ןסיוועג ןקִיור א טימ ןייג ןיוש

 ןגָא םיליהת סָאד ןוא ןענרעל סָאד ךיוא טָאה ?שרדמ:תיב ןיא
 םנופ .טייקליטש א ןענאטשטנא טנעמַאמ א ףיוא זןיא סע .טקידנעראפ ריִז
 -עטלאהעגנייא ןא טימ ןגָאז ןעמונעג ןוא טלעטשעגפיוא רענייא דיז טָאה םלוע
 : שירק ןנבר םעד לוק םענעכַארבעג ,םענ

 ...ןנבר לעולארשילע --

 רעטיינאב א ןצנאנניא לשרדמ-תיב ןקניניילק םנופ סיורא ןיב ךיא

 ....רעטסיירטעג א ןוא

 יױזיא וא רעש ךמעי ןשיווצ

 .1916 ,רעטניוו

 ירעדעל רעד זיא טעברא יד ןלאפענ טינ רימ ףיוא זיא סע רעווש יו

 "רא רעתמא זא ןרעוו זומ ךיא זא ,ןסָאלשאב ריז ייב רעכַא דיא באה ,קירכאפ

 ,"קאינכ" ,"דלאי" ןעמענ קזוח יד ךיז ןופ ןפראווּפָארא זומ ךיא .רעטעב
 .טלטיטאב רימ 1בַאה רעטעברא יד עכלעוו טימ ,"טנענילעטנעמשי"
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 ;רעלגנעג ערעייז עלא ןעמענרעביא ןוא ןקוק וצ ןעמונענ דיז בַאה דיא
 יז יו ,"דעלּפעק" יד סיוא ןניוב ייז יו ,רעדעל עיור סָאד ןריטאלּפ ייז יוװ ןעז
 וא ,םערופ םנופ ,"סופ םענרעצליה" םנופ "זויִאס" א דיג ףיוא ּפַארא ןעמענ
 רעבלעז דעד ןיא .וו"אא ,נייצענ סָאד לייפ םענעלַאטש ןטימ ןַא ןפראש ייז יו
 סע סָאװ ,זעז ,תומשנ ערעייז ןיא ןקילבניירא ןעמונעגנ ריוא דיא בָאה טייצ
 א יו ריז טלאה סָאװ ,עסאמ רעטעברא עקיזַאד יד טָא רָאפ ריז טימ טלעטש
 אזא ייז ייב דיז טמענ ןענאוו ןופ ןוא .עטסאק ענעסַאלשענּפָא ,ערעדנוזאב
 ? עיצנעגילעטניא רענעפורעגנ יוזא רעד ,זדנוא וצ האניש

 -עיוא ןא טגניילענוצ ,ייז וצ ןרעטנעענרעד ןבייהעגנָא ךיז בָאה ריא
 םנופ ןרעיוא יד רעביא ןרָאװעג טיור וליפא לָאמנייא טינ .ןסעומש ערעייז וצ
 .רערּפשעג ןכעלנייוועג רעייז ןיא טצונאב דיז ןבָאה ייז ןכלעוו טימ ,הּפ-לובינ
 בַאה ,זובשח ןיימ ףיוא ןכאמ סאּפש ןוא ןעלציוו ןעמונעגנ דיז ןבָאה ייז ןעוו
 טאהעג טאהעג טינ תוכייש ןייק ראג טלָאװ סָאד יו ,עדי אלכ טכאמעג ריִז דיא
 .רימ וצ

 םוצ ןעמוקענ ךיא ןיב תומשנ ערעייז וצ סעיצידעּפסקע עניימ ןופ
 טיג ןיא טנענילעטניא ןא ןופ ןכאמ קווח סָאד ןוא ןכאלּפָא סָאד זא ,ריפסיוא

 ,טייקטרעטיבראפ רענענייא ןופ אצוי-לעוּפ א רעכיג רָאנ ,האניש בילוצ םתס

 ןיוש ייז ןבָאה ןַא טנגוי עמאס ןופ םורָאוו .סקעלּפמַאק-תולפיש םענעגייא ןופ
 זייג וצ ןבירטעג טָאה סָאװ ,תוקחד ןוא טיונ ןופ םעט ןרעטיבכ םעד טליפעג
 ווא לניופ רעיירפ א ןייז טלָאװעג דָאנ דיז טָאה'ס תעב ,קירבאפ ןיא ןטעברא
 -דאפ" רעגנוי רעקיזַאד רעד טָא טָאה טפָא ץנאג .,רעדניק עלא יוװ ךיז ןליּפש
 רעדָא ,רעטַאפ ןקנארק א ,החּפשמ עצנאג א ןייז סנרפמ טפראדעג ןיוש "רעניד
 -נוא טעבראעג גנאלנראי ןעמ טָאה .,רעדניפ עניילק טימ הנמלא ןא עמאמ א
 ייז יד זבַאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןעגנוננידאב עשיטכענק ,ערעווש רעט
 ייא ,םוסקול ןיא טעװעדַאהענ ריז םיטאבעלאב עכייר יד ןופ רעטכעט ןוא
 -עג רַאנ דיז ובַאה ייז ןוא ,סנגינעגראפ יילרעלא ןופ ןסָאנעג ןוא ,גָאטליווװ
 ףיוא יו ,סעכַאלעמלאב ערעייז ףיוא טקוקעג ,ךיז ייב סיורג זטלאה
 -עטעברא יד ייב ןבילקעגננַא טייצ רעד ראפ דיז טָאה .ןשינעפעשאב עקירערינ
 ןיז עצלַאטש ,עכייר עקיזַאד יד וצ האניש א ,סאה א רעדניק ערעייז ייב ןוא
 .ללבב ןטנעגילעטניא עלא וצ ןוא ,ןעמרַאפינוא עשיטסיזאנמיג יד טימ

 :נוטער א ןרָאװעג זיא קירבאפ יד תעב ,טייצ-המחלמ ןיא ,טציא ןוא

 יד טא קירבאפ ןיא ,סױאדנַאט ,ןיײאדנַָאט ןִֵא ןעמוק ,שפנ ןראפ הנכס ןופ

 ייז טימ ןבאה טלַאװעג טינ ייז זבָאה טציא זיב סָאװ ,ץנעגילעטניא עשיטאטש

 -אנ ךיז ןליו ווא רעטעברא טשרמולכמ דיוא ןרעו ,אשמו ענמ םוש ןייק

 סָאד טָאה .סעקינשאּפערַָאה עתמא יד ןופ סעציילּפ יד רעטנוא ןטלאהאב

 . גנוקידיילאב רעקידתורוד זופ ליפעג המקנ סָאד טציירעג יא ,ןסָארדראפ יא

 וצ ,ייז זרע ןלעפענ וצ טימאב טינ דיז בַאה ךיא ?פיוו ,רעבירעד

 טלאוו טנאוו עקיד א יוװ ,ןעגנולעגנ טינ רימ זיא -- רימ וצ ייז ןרעטנענרעד
 ,'גאטייב תבש יד ןזיא ןוא ,זטכאנ וצ קיטיירפ יד ןיא .זדנוא ןשיווצ ןענאטשעג
 ,סאלשעג ןעװעג זיא םיטאבעלאב עשידיי עמורפ יד ןופ קירבאפ יד ןעוו
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 -ישז עשטשבא" ערעייז וצ ןעמוק ןבייהעגנַא ,דייהרענעטעבעג טינ ,דיא בָאה
 רעד וצ טנעאנ ןענאטשענ ןענייז סָאװ ,תוריד עניימענלא ערעייז וצ ,"סעיט
 רעדיל ןוא ןעגננולייצרעד דנאב א טימ ,"םכילע םולש" ?כיב א טימ ,קירבאפ
 זענעיילוצרַאפ סעּפע ןטָאבעגנָא ךיז ןוא ,לטנאמ ןרעטנוא ,ןזייר םהרבא ןופ
 -ַאינצאק א טימ ןעמענפיוא דימ ןעמ טנעלפ לָאמ סעכעלטיא רעבָא .ייז ראפ
 : רעטכעלעג ןוא קזוח טימ ,רעמ

 ! קישטניבארדַָאּפ רעד ןעמוקעג רעדיוו זיוש זיא טָא ---

 ! ? םיא רָאנ טקיש רעו ! ? םיא ףראד רעוו ---

 ! ןיירא שרדמ-תיב ןיא סעקאינכ יד וצ ןייג רעסעב רע לָאז --

 ! ןפָאלש טינ טזַאל רע ---

 -יּפאּפ ןופ ךדיור סנקלַאװ ןיא טליהעננייא ןסעזעג ןענייז סאו ערעדנא |
 : טלציוועג ריז ןבַאה ,ןטרָאק ןיא טליּפשענ ןוא ןסָאר

 ! לטסנידראפ ןטכייל א ןּפאכ ךיוא וטסעוו ,רענייא דלַאי ,רעהא םוק --

 ענרעצליה ערעייז ףיוא ןניוצענסיוא ןגעלעג ןענייז סָאוװ ערעדנא רַאג
 ,סעקשעמעס ריג ףיוא טעשטשולעג רעהפיוא ןָא ןוא ,(ןטעב עכלעזא) "סעראנ"

 ...עקנעּפָאה טימ יוו ,ץכעלַאש ןטימ ןפרַאווראפ דימ זבַאה

 סָאװ ,רעטעברא ערעטלע עקינייא ןענופענ קידנעטש ריז זןבָאה סע ,תמא
 שזא ריז זנעלפ ןוא ,"השעמ עשידיי" א ןרעה וצ טאהעג קשח קראטש אי ןבָאה
 -עגנָא וליפא ייז ןבָאה לָאמנייא טינ ,?כאמ ןקאמשענ א טימ יוװ ןעװעקאמסַאּפ
 ווא ןעיירשעג ערעייז טימ סָאװ ,זעגנוי עדליוו יד ףיוא ,"םיצקש" יד ףיוא ןעירש

 ןרעה וצ ייז ןרעטש ,דעלדיל-זסאג עשיסור ,עטּפאכעגפיוא יד ןזענניז רעייז טימ
 ,ןצראה ןיא סָארדראפ א טימ ,רעטקידיילאב א ,רעטמעשראפ א .,טרַאװ שיריי א
 זבָאה סָאװ ,ןטאדלַאס עמראזאק א ןופ יוװ ,טרָאד ןופ ןּפאכסיורא דיז ךדיא געלפ
 .טורקער םענעמוקעננַא יינ א רעביא דיז ןעוועקעידזיא וצ טאהעג האנה

 ןייטשוצסיוא טאהעג קירבאפ ןיא טעברא רעד ייב ךיא כָאה סרעדנוזאב

 זיא סָאװ ,דענעה ןעמַאנ וטימ רעטעברא ןגנוי א םענייא ןופ תושיגנ יילרעלכ

 .טָאג ייב רענייא סדנוק א ,ץל א ןעוועג רע זיא עבטב ןרָאי עניימ ןיא ןעוועג

 -עג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ןופ דעלציּפש עכלעזא ןָאטוצּפָא ןבָאה ביל טגעלפ רע

 ראפ ןלעטשראפ דיז רע טגעלפ ַאד .רעטכעלעגנ ןופ ןטייז יד ייב זטלאה טפראד

 רָאטנאק ןיא טציז רע יו ,לדרעב זעיורג זטימ ,יוואקראה סָאבעלאב ןטלא םעד

 רע טנעלפ ַאד ;רפס א רעביא דיז טלקַאש ןוא ּפָאק ןפיוא עקלעמראי א טימ

 -עלאב רעד ןכאמכַאנ ןוא ּפָאק ןפיוא רעדעל עיור קיטש א טימ ןצוּפסיױא ריז

 -פיוא "םענוואלג" םעד זעמירקרעביא לָאמנייא טינ ;"עקטסַאשטירּפ" סעטסָאב

 -עג ןבָאה עלא ןעמעוו ראפ ,זניוא עקיטכיזצרוק ענייז טימ קירבאפ ןופ רעעז

 .תומ-תמיא טרעטיצ

 ןלָאמ וצ זטייקיעפ ערעדנוזאב רַאנ טנַאמראפ דענעה טָאה םעד זוח א
 ךיז קידנעטש טאה רע  .עצנאג ןענוטראק ,דעלעשטנעמ ,רעמינּפ ןענעכייצ
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 יילרעלכ טימ ,רעלטשרעב טימ ,סרעדעפיילב עטרילַאק טימ ןנַארטענמורא
 עלא ףיוא ,ריּפאּפ ןקיד ףיוא דעלעשטנעמ ןלָאמ ןייא ןיא ןטלאהענ ןוא ,זבראפ
 .טזָאלענ ךיז טָאה סע רָאנ ווו ,ןריט עלא ףיוא ןוא טנעוו

 יד ,"ןדלַאי" יד ,רימ ןעוועג ןענייז "טסנוק" ןייז ראפ "סעמעט" יד
 ,ויתובא תובִא ןופ רעטעברא רעד ,רע .ןפור זדנוא טנעלפ זעמ יו ,"סעקַאינכ"
 םוש ןייק ,שינעעזנייא םוש ןייק טאהעג טינ זדנוא טימ טָאה ,"רעלאמ" רעד זוא
 ,גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע ? טכאמעג טינ זדנוא ןופ רע טָאה סָאו .תונמחר
 -רעב ןטימ רימש א רעדָא ?ליוק ןצראווש ?קיטש א טימ ריפ א ןבענענ טָאה רע יוו
 רעדָא ,עּפלאמ א ןיא םעד ,זָאה א ןיא םעד טלדנאווראפ דלאב ןוא -- עלעטש
 ,שינעעזראפ רעקידהנושמ רעדנא ןא ןיא

 טייטש רע יו רעטעברא ןקירָאי-לטימ א "טלטשטנעמענּפָא" רע טָאה טָא
 ןיא "עקשטבָאס" רעד טימ טאטשראוו זרעביא ןניובעגרעביא דיוב זכַארג ןטימ
 ןופ דעלטיר יד יו סיורא םיא ןצראטש ּפָאק ןופ רָאה ערעטיש ענייז ןוא טנאה
 רעהפיוא ןַא דיז ןסיג םינּפ 'ןטנעגילעטניא" ןלעדייא ןייז ןופ ןוא ,םיזעב א
 רע טָאה לָאמ שרעדנא ןא .סעילַאסאפ ןופ סיורג יד ,סייווש סנּפַארט עסיורג
 -עב" יורפ עקיצנייא יד ,דיומ עדנַאלכ ,עטלא יד ריּפאּפ ןפיוא ?טּפאכענּפַארא"
 רע .ןליבצנאמ עלַאנ ןשיווצ גנולײטּפָא רעד ןיא טעבראעג טָאה סָאװ ,"עקנעשז
 זוא בראפ-טניט רעמע עסיורג ייווצ יד ןשיווצ טייטש יז יו טכאמענכַאנ יז טָאה
 ןופ זיא ןיילא יז ןוא .סעוועילַאכ ענעקורט יד טשראב רעסיורג א טימ טבראפ
 נו טינ ןיוש טעז ןעמ זא ,יוזא בראפ רעצראווש טימ ןסָאנאב סיפ יד זיב ּפַאק
 ...רעדעל ןצראווש טימ טניט רעמע ווו ןוא שטנעמ ןָא דיז טביוה סע

 םורָאװו .טאהעג ביל רעייז רעטעברא עלא זבַאה ןכענעה ןקיזַאד םעד טָא
 ענדַאמ-הנושמ ענייז טימ ןוא דעלהאצמהח ,דעלציּפש עטאוועצַאקש ענייז טימ ,רע
 רעד טָא ןופ טײקינַאטַאנַאמ עקידנעטש יד זביירטראפ ןפלָאהעג טָאה ,ןענוטראק
 ,ןהעש ענרונ ,עננאל יד טימ "עינעלעדטַא" רעטשוּפיעראפ ,רעסאנ ,רערעטצניפ
 ,טנווַא ןיא טעּפש זיב ןענינאב ןופ ,דעּפ ןופ יוװ זניוצעג דיז זבַאה סָאוװ

 ,רעעזפיוא רעד ,"ישטשויאילווַארּפוַאנװאלג" רעגנערטש רעד ןעוו וליפא

 לייוו ,קידנעעז טינ טכאמעג ריז רע טָאה ,"עגושמ זכאמ" ריז טּפאכעג םיא טָאה

 זיבשחו ןיד ןבענּפָא םוצ טנווַא ןיא ןעמוק טעוװ סע זעוו זא ,טסנוועג טאה רע

 ךָאנ ןלעטשוצ קלח ןייז ,ץל רעד ,לכענעה טעװ ,טעברא רענענַאטעגּפָא גָאט םנופ

 לכענעה רעטיישראפ ,רענעזָאלעצ רעד טָא דיג יו םורָאװו .קישטימס א טימ

 םיא ייב טנערבעג שממ טעברא יד טָאה ,טעברא רעד וצ ןַאט םענ א דיז טנעלפ

 טנעקעג טינ םיא טלעוו רעד ןיא חוכ ןייק טָאה טלַאמעד .טנעה יד רעטנוא

 עקסרעציפַא עגנאל יד ,לוויטש רענעגיובעגסיוא ןייז .טאטשראוו םנופ ןסיירּפָא

 ןופ ,"דחא רועמ" טכאמעג זעוועג זיא סָאװ ,םענייניא "זויאס" ןטימ עוועילאכ

 ןא ןופ יו טינ ריש ןעזסיוא םעד ןעמוקאב טנעה ענייז ןיא טאה ,קיטש ןייא

 קיטש עיור ,עטושּפ א טָאה רע סָאװ דיירפ סיורג ןופ ןוא .סופ ןקידעבעל ,זתמא

 םיא טימ ןזַאלקעװא דיז רע טנעלפ ,קיטש-טסנוק אזא ןיא טלדנאווראפ רעדעל

 -עגנַא ןבָאה רעטעברא עלא סָאװ ןופ ,"קָאשטאזַאק" ןימ אזא ןיא ,לצנעט א ןיא

 .זראווק
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 .קירבאפ רעד ףיוא גנילביל רעד ,לכענעה ןעוועג זיא ןאמ-הרבח אזא טָא
 רע .קילגמוא ןא ,הרצ א ןעוועג רע זיא רעטעברא "עננוי" ,זדנוא ראפ רעבַא
 סנטסייממא  .ןרָאי יד זדנוא ןעננאגרעד ,טעוועקעירזיא זדנוא רעביא דיז טָאה
 ,טנַאמרעד םיא טָאה ןעזסיוא רעצנאנ ןיימ .רימ ןָא ןעוועג םקונ דיז רע טָאה
 -אווק א ,רעראד א ןעוועג זיא רע רע יו טלעוו רעדנא ץנאג א וצ רעהעג דיא זא
 ןוא ,ןייצ עלעג ,ערעטיש טימ -- ליומ א ,ךעלקישטשירּפ טימ ?לופ ,םינּפ א ,רער
 ,ןסקאוועג דיוה ןעוועג ןיב ךיא ןוא .טומָאכ א יו סיפ ענעניובעגסיוא טימ
 זא יוזא ,רַאה עטלזיירקעג ּפָאק ןטכידעג רָאנ א טימ ןוא םינּפ ןטאלנ א טימ
 רָאג ןופ זיב ,"ולינ ןב" ןייז ,ךיא זא ,רימ ןופ ןעירשענּפַארא שממ טָאה סע
 .טבש רעדנא זא

 עלא יד טָא ןטלאהוצסיוא ןעוועג דנאטשמיא טלָאװ ריא יצ סייוו רעוו
 ,לאפוצ רעד טָא טינ ןעוו ,זכענעה ,םעניימ אנוש םעד טָא זופ םילוזליז זוא תורצ
 -אב יד טרעדנעעג ןצנאגניא לָאמאטימ טָאה ןוא םיצולּפ יוזא ןעשענ זיא סָאװ
 .טרפב זכענעה ןוא ?לכב רעטעברא עלא דצמ רימ וצ גנווצ

 'ועטניוו רעלוואלסַאראי רעטלאק ,רערעווש רעד טלעטשעג דיז טָאה סע
 טינ יו טעמכ ריא בַאה רעדיילק עמעראוו ןייק .טסערפ רעריביס ענייז טימ
 טייז רענעי ןופ ןזָאלבעג !בָאה סָאװ ,ןטניוװ-ןופצ עקיסייב ,עטלאק יד .טאהעג
 עּפמעט טימ יוװ בייל ןיימ ןיא ןטינשעגנייא ךיז תונמחר ןָא ןבָאה ,עגלָאװ
 סנגרָאמירפ עקיטסַארפ ,עיורג יד ןיא ,ריא ןיב לָאמנייא טינ ןיוש .סרעסעפ
 ןיא ןרעיוא ענערָארּפעגּפָא טימ קירבאפ ןיא רעקידעבעל א םיוק ןלאפעגניירא
 .סיפ ענעמונעגּפָא טימ

 -ַארָאבָאאמאס" רעד ףיוא ןלעזעג א ןופ יװ ,ןטסנידראפ עמערַא עניימ
 -עה טימ טיורב ןצראווש ,לקיטש ,זגראק א ףיוא םיוק טקעלקעג רימ ןבאה ,"ענ
 ץלא ןרָאװעג תוחוכ עניימ ןענייז ןסע אזא ןופ .ייט "ןעקסוקָארּפ" טימ ,גניר
 רעטוּפ יו ןייננייא ןעמונעג בָאה דיא .גָאט וצ גָאט ןופ רעכאווש ןוא רעכאווש
 יד טיפ קירבאפ רעד ןופ ץיה עקידנעטש יד טָאה ךדָאנ וצרעד .ןוז רעד ףיוא
 -ירט וצ ףיוא ,עילעטס רעד עזאּפ ןגיוצעג דיז זבָאה סָאװ ,סעבורט עסייה ,עגנאל
 .טנוזעג ןיימ טרינַיור רעמ רָאנ -- רעדעל סָאד זענעק

 ריז טָאה ,טעברא רעד ייב יוזא קידנעייטש ,זנרָאמירפ א ןיא ,לָאמנייא
 ןוא סייה ןרָאװעג רימ זיא סע .ּפָאק רעד ןעיירד ןבייהעגנַא קראטש רימ
 יילרעהנושמ טימ ןפייר עקידרעייפ .םינּפ ןיימ טקעדאב טָאה סייווש א .טלאס
 טריּפשרעד ךיא בָאה לַאמאטימ .ןניוא עניימ ראפ ןצנאט זעמונעג זבָאה ןרילַאק
 יפיט א ןיא קניז ךיא ןוא קעווא ךיז טקור סיפ עניימ רעטנוא זדָאב רעד יו
 -עג טינ ןוא שיט ןראּפ טנעה יד טימ ריז ןּפאכנַא טווװּורּפעג בָאה ךדיא .טנורנּפָא
 ןַאטעג לאפ א בָאה דיא .,ןָאטענ ?קאוו א יוװ דיז טָאה קירבאפ עצנאנ יד .טנעק
 ןבילבעג ןיב ןוא ליד םענרענייטש ,וסאנ םוצ קסארט זרעווש א טימ ריז רעטניה
 -עג טימ טשימעגסיוא רעדעל סעקשזורטס ןופ ץומש ןוא טיוק ןפיט םניא ןניל
 ,יירשעג א ,עגָאװערט א ןרָאװענ דלאב ןיא סע .ץכענעשזד ןוא ןָארט ןטכיד
 טימ ןרעטנימ ןעמונעג רימ ןוא רימ וצ ןַאטעג ףרַאוװ א דיז זבָאה רעטעברא יד
 .רעסאוו ןוא יינש סנפיוה
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 ןסיורג םניא ןגיל ןעזרעד ךיז דיא בָאה ,דיז וצ ןעמוקעג ןיב דיא ןזעוו
 רָאטקָאד א ןענאטשעג זיא רימ םורא .שיט ןגנאל א ףיוא ןגיוצעגסיוא ,רַאטנאק
 א טימ ןעוװעדנאמַאק ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא םרָאפינוא רעשירעטילימ א ןיא

 עטעשטאקראפ טימ רימ רעביא זענאטשעג ןענייז סָאו ,רעטעברא עטנוזענ רַאּפ
 סָאװ ןענאטשראפ טינ ץלא ךָאנ בָאה ךיא ,לָאהַאקלא טימ ןבירעג דימ ןוא ?ברא
 עקיזַאד יד סע ןענייז רע ןוא ? רעהא ךיא םוק יוװ .רימ טימ רַאפ טמוק ַאד
 ריא ?רימ ןופ ייז ןליוו סָאװ ןוא ,רימ םורא דיז ןעיירד סָאװ רעמינּפ עדמערפ
 : ןטעבעג ליטש זיולב בַאה

 . . . ןפַאלש . . . ןפָאלש . . , ןפַאלש ךימ טזָאל ---

 רעשיטַאטש רעד ןופ ליבַאמַאטיױא ןא טימ טריפענקעווא ךימ טָאה זעמ
 עקנארק ערעווש טימ טקאּפעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,לָאטיּפש א ןיא "ףליה רעכיג"
 -עג ריוא ןיילא זיא סָאװ ,רָאטקָאד רעשידיי רעד .,ןטאדלַאס עטעדנוווראפ זוא
 -וצ טנוזעג ןיימ טימ טריסערעטניראפ קראטש דיז טָאה ,רעזָאלמייה א ןעוו
 רעטסעוװש-ןעקנארק עכעלטסירק יד טָאה עיצאדנעמַאקער ןייז ףיוא .דנאטשי
 .טייקמאזקרעמפיוא רעדנוזאב רָאנ א רימ וצ ןזיוועגסיורא

 יוזא טאהעג ךיז טציא זיב ןבָאה סָאוװ ,קירבאפ ןיימ ןופ רעטעברא יד
 ןענייז ,רעטרעוו-ל?דיז יילרעלא טימ ןפורעגנָא דימ ןוא רימ רעביא טעוועקעידזיא
 -וקעג ןוא .ןייז הלוח רקבמ דימ ןעמוקעג ,טעברא רעד דָאנ ,גָאט רעדעי טעמכ
 סאד-לא ןופ תונתמ טימ ןרָאלאב רָאנ ,טנעה עקידייל טימ טינ ייז זענייז זעמ
 טציא טלָאוװ ךיא יו ,סטכאמעגנייא ןוא דאלָאקַאש ,ןטקעפנַאק ,טכורפ : סטונ
 ןסָאגעג" רימ טָאה ןעמ -- טרָאװ ןייא טיס .בורק רעטנַאנ א רערעייז זעוועג
 ,"ןיירא זדלאה ןיא דלַאנ שממ

 םעד ןזָאלראפ טפראדענ ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,םודא ןכאוו ייווצ ןיא
 "ישראטס" ןטימ קירבאפ ןופ "עיצאנעלעד" א רימ וצ ןעמוקעג זיא ,לָאטיּפש
 -עּפס טָאה ןעמ סאו ,רעדיילק קאּפ ןשביה ,זסיורג א טימ ,שארב (רעעזפיוא)
 עטצונעג ןופ (קראמ) "קָאשטלָאט" ןפיוא ןגעוו טעניימ ראפ טפיוקעגנייא לעיצ
 רַאּפ א --- הנתמ א טקישעגוצ ךיוא רימ טָאה ,יוואקראה ,סָאבעלאב רעד .ןכאז
 יד זיב ּפָאק ןופ טעיַארטסעגסיױוא ןוא טצוּפעגסיױא ךימ טָאה ןעמ .לוויטש עיינ
 רעד רעטנוא ןייג דלאב ףראד סָאװ ,רוחב-זתח א ןעוועג טלַאװ דיא יו ,סיפ
 .הלותב רעמערַא זא טימ הּפוח

 -עראוו א שעוו יד ףיוא ,שעוו-רעטנוא עמעראוו ןַאטעגנָא רימ טָאה ןעמ
 -יורג רַאּפ א דמעה ןפיוא ,ינק יד זיב דמעה עגנאל א ?בייל ןפיוא ,"לבייל" זעמ
 טעבענסיוא קינייוועניא זענייז סָאװ ,זזיוה עכלעזא ,ןראווָאראש עטיירב ,עס
 אזא רעטעווס ןפיוא ,רעטעווס םענעלָאװ א ןזיוה עקיזָאד יד ףיוא ,עטאוו טימ
 א טימ טקעדאב ןעוועג זיא סָאװ ,רענלָאק ןטיירב א טימ עקטרוק ענרעדעל זימ
 זבָאה סע סעּפאצאק עשיסור ?פיוו סייוו רעווי .היח רעריביס א סעּפע ןופ לעפ
 טאה ןעמעלא םעד וצ . . ? רעדיילק עקיזָאד יד טָא ןיא טמעראוועג ןיוש ריז
 ריא בָאה ץכעוטנַא ןקיזַאד םעד ןיא .קילשאב זסיורג א זבעגעגוצ ךדָאנ רימ זעמ
 -זיא רעשיסור-תמא ןא יוװ רעכיג רָאנ ,"ץענעשזעב" א ,ריי א יוװ זעזענסיוא טינ
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 -זַאק" יד ףיוא זסיורד ןיא גָאט זצנאג א טציז סָאו ,(הלגע לעב אזא) קישטזאוו

 .... רישזאסאּפ א ףיוא טראוו ןוא "עקשזַארד" ןייז ןופ "סעל

 קראטש יוזא רימ טימ ריז ןבָאה סָאו ,רעטעברא-"עיצאגעלעד" יד
 רעד וצ קירבאפ ןיא טריפעגניירא דאראּפ סיורג טימ ךדימ ןבָאה ,ןעוועג קסעתמ
 -עגפיוא רימ טָאה םלוע רעד .טעבראעג בָאה ריא נו (גנוליײטּפָא) עינעלעדטָא
 -ענמורא ךימ טָאה ןעמ .ארוה ןקידיירפ ןוא ןקיכליה ,ןסיורנ א טימ ןעמונ
 -םולש" עמעראוו ,עקיצראה טקעטשענּפָא רימ ןוא ןטייז עלא ןופ טלנניר
 ,דלעה רעסיורג א רַאנ סעּפע ,רעוו ערוי ימ זעוועג טלָאװ דיא יו ,"סמכילע

 סיוא ,"דלַאי" סיוא ,"שטייד" סיוא ןרָאװעג דיא זיב ןַא טלַאמעד ןופ
 עלא טימ ,רעקידונלשמ א ,רענעגייא ןא רָאנ ,"רעשטעווקקנאב" סיוא ,"קַאינכ"
 ...רעטעברא-רעדעל ןטקיטכעראבכיילג-תמא ןא ןופ סעינעליווירּפ זוא תויכז

 ןכש רעינ רעד

 רעד ןופ רעטעברא יד ןשיוװצ טרעגריבעגנייא ךיז בַאה דיא רינג יװ
 רעד ףיוא ןקוקמורא ןעמונענ טשרע דיז ריא בָאה ,קירבאפ-רעדעל יוואקראה
 טימ טלמיוועג ןוא טלביוושעג טָאה סע נו ,הביבס רעשיסור רעדמערפ ,רעיינ
 ,רעיוא ןוא גיוא ריא ףיוא ןלעטשנָא ןעמונעג בָאה דיא .,ןבעל טנאקאבמואדיינ
 םעד ,ןכש םעיינ םנופ ךירטש-רעטקאראכ רעדעי ,ריפפוא רעדעי ןּפאכוצפיוא
 -עגנָא טשרַאקא זיא סָאו ,ןדיא ןדמערפ םעד ,רימ ראפ .ןשטנעמ ןשיסור
 יוזא טקוקענסיוא ץלא טָאה ,"בשומה םוחת" טייז רענעי ןופ שזא רעהא ןעמוק
 רעדנא ןא ףיוא ץעגרע ןלאפעגניירא טלָאװ דיא יוװ טקנוּפ ,דעלנייווענמוא ,יינ
 ,טנעניטנאק

 -סָאראי יד קורדנייא ןקידלאווג א טכאמעג רימ ףיוא זבאה ?כ-םדוק
 ועוװעג טניוװעג ריא ןיב טציא זיב .רעמערק ןוא םירחוס עשייוג רעלוואל
 סאוו ,דעלטעטש ןוא טעטש ערעסערגנ ןוא ערענעלק עלא ןיא ,זעז וצ םוטעמוא
 -לדנאה ,יירעמערק דייש זיא סָאװ זא ,געוו-רעדנאוו ןיימ ףיוא ןנעלעג ןענייז
 ,המודכו רוטקאפונאמ ,יירעטנאלאג ,יילאקאב טימ רכממו חקמ רעד ,לדנאוו
 יד ןדיי רָאנ ןבָאה רחסמ ףיוא .תוסנרּפ עשידיי דעלסילשסיוא סָאד ןענייז
 סָאװ סָאד זא ,ןעזעגסיוא רימ סע טָאה טציא זיב .. . . ןַא םינומדק ןופ הקזה
 וצ ידכ ןעוועג סע זיא ,םייוג ליפ יוזא ןפאשאב טָאה םלוע לש ונוביר רעד
 .לדנאה ןריפ וצ ןעמעוו טימ לארשי קלאפ זייז זנרַאזאב

 ןבָאה זדיי יד ווו גייווצ-רחסמ רעקניניילק ןייא ןעוועג ַאי ןליפא זיא סע
 -ריזח -- רעד זעוועג זיא סָאד ,לגרה-תסירד א ןבַאה ֹוצ םייוג יד ןזָאלענוצ
 ,"ןאשטשעמ" א ,יוג א ןענופעג ךדיז טָאה לטעטש שידיי רעדעי ןיא .לדנאה
 ןבָאה ראפרעד .רחסמ םענעפירט ןקיזָאד םעד טָא טימ ןבענעגּפָא ריז טָאה סאו
 טָאה רע שטָאכ ,"קינריזח רעד" -- ןזעמַאנ ןטימ ןפורעג םיא לטעטש ןיא עלא
 ריז רע טָאה ןגעווטסעדנופ ,"רעסאוו א יוו" שידיי זדייר טנעקעג לַאמטפא
 ,נָאט-קראמ איןיא ,ייז זבעל טָאה רע ּוװ ,רעמערק עשידיי יד זשיווצ טליפענ
 ןא יו ,רעלטשרנוו-ריזח עטרעכיירעגוצ זוא שיילפ-ריזח ,טנופ ןפיוא טפיוקראפ
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 תונמחר א םיא ףיוא ןעוועג שממ זיא סע .םותי רעטזָאלרַאװראפ ,רעטנלע
 סאוו ,המקנ עקראטש א םעד ןיא ןעז ןנעלפ דעלגניי-רדח ,רימ ןוא ,ןקוק וצ
 ליפ יוזא טינ ערה ןיע ןייק ןשיווצ תולג ןיא ריז טניפעג יונ זב יונ זייַא שטָאכ
 ... סעקרעמערק ןוא רעמערק עשידיי

 -אררעביא רעפיט ,רעסיורנ ןיימ וצ לָאמאטימ ךדיא בָאה ,רעבָא טציא
 רעדעי ףיוא טנַאמראפ סָאװ ,טלעוו עשייונ עסיורנ א ךיז ראפ ןעזרעד ,גנוש
 ןטלאה סע וו ,ןלארדעטאק ןוא ןריטסאנַאמ ,סרעטסיולּק עקיזיר רַאנ טינ סאג
 רַאנ ,סעקשאנַָאמ ןוא ןכאנַָאמ ,םיחלנ עקיטכרַאפסטַאנ ל?ליפיוזא ףיוא ריז
 טימ ןרענאל עטּפַארּפעגנַא ,ןעניזאגאמ ,ןטפעשעג עסיורג ךדיוא טנַאמראפ
 עדייב ןופ גנעל רעד ןיא ךיז ןעיצ ןטפעשעג עקיזָאד יד .תורוחס יילרעלכ
 טימ רעמיטנגייא ערעייז ןוא ."אצילוא איאקסוועסאלוו" סאג-טּפיוה ןטייז
 סיוכרוד עלא ןענייז ,םיתרשמ רצוי ןוא םיתרשמ ,"סעקישטזאקירּפ" ערעייז
 ּפעק עשייוג טימ םיױנ עתמא זא ,סע טמסוק יו אט ! םייונ ינב ןוא םייונ
 טינ ריז ךיא בָאה ? םירחסמ "עשידיי" עסיורג עכלעזא ןריפ ןענעק ןלאז
 .ןשוריח קראטש טרעהעגפיוא

 זיא גנורעדנוווראפ עטסערג ןיימ ןפורעגסיורא טָאה סָאװ דאז א רָאנ

 זיוש ריא טָאה .ריז ןעגניד ןופ טינ ןיטולחל ןעמ סייוו ַאד סָאװ סָאד ןעוועג

 יד ןוא .ןעמ טלַאצ -- ןלַאצאב דיז טסייה ןעמ ?פיוו זא ? סניוזא טרעהעג

 ,ןבעל ןוא בייל טימ טינ ריז ןרעווש ,טינ ריז זוסוב םיטאבעלאב יד ,רעמערק

 ,טפעשעג ןיא ייז וצ ןיירא טמוק סָאװ ,הנוק זדאיל א ראפ רעדניק ןוא כייוו טימ

 סעּפע ןקוק ,ושיט עננאל ערעייז ייב קיטולבטלאק ,קַיּור יוזא דיז זעייטש ייֵז

 ןעמוקעג רָאג ייז טלָאװ סע יו טקנוּפ ,תובישח אזא טימ זדייר ,עדריוו אזא טימ
 .ןפיוקראפ וצ סעּפע ריד ןקיליוואב ייז סָאװ ,הבוט רעסיורג רעד ראפ קנאד א

 ףראד ןעמ סָאװ ,לעטשנייא רענדָאמ ,רעקידהנושמ ןייק טינ סָאד זיא ,ונ

 ? רעדנווו זייב ףיוא ןקוקנָא ןיינ סע

 .שודיח םעד טָא ןקוקנַא ןפיול ,טייצ רעיירפ זיימ ןיא ,עקאט ךיא געלפ
 ,רעטצנעפ-יוש עםיורג יד ןקוקאב ,םָארק רעדעי ייב ןלעטשּפָא ריז נעלפ דיא
 לָאמנייא טינ .תורוחס םינימ יילרעלא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז סע ּוװ
 ןיב ריא יו טשרמולכמ טכאמעג ריז ,סינייוועניא ןייגוצניירא טגאוועג וליפא
 -פָארא טינ השעמ תעשב ןוא .הרוחס ?פיוו עדוי ימ ןפיוק ןעמוקעג ךריוא
 .הנוק זשייוג ןוא רעמערק ןשייוג םנופ גיוא סָאד ןעמונעג

 וטיז ןוא םינהנמ עוואקישט עריא טימ הביבס עדמערפ ,עיינ יד טָא

 סאו קשח רעקראטש א ןלאפאב דימ זיא סע .,טּפאכראפ ןצנאגניא ךימ ןבַאה

 רעבַא .ושטנעמ-סקלַאפ ןשיסור זטכע םעד טימ רעמיטניא זןענעקאב וצ דיז רעכיג

 -ַָאד סָאד טקנעד ןוא טכארט סָאװ ,זייגרעד טלָאװעג רימ דיז טָאה רעמ רַאנ

 -אב דיז ןבַאה סאו ,םינכש עיינ ענייז ,זדיי זדנוא ןגעוו קלָאפ עשיסור עקיז

 ? עגלָאװ דייט ןייז ןופ זנערב יד ייב טצעז

 -עטיל רעשיסור רעד ןיא שינעטנעק ?סיב ןזיימ ןעמונעג ףליה וצ בָאה דיא

 ןשיסור םעד טָא וצ לסילש םעד זעניפעג טלָאװעג ריא בָאה ריא ךרוד .רוטאר
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 רעטושּפ רעד זא ,טגערפעגנ דיז ךיא בָאה ,תמא עקאט סע זיא יצ .זשטנעמ
 טיוה רעטבערגראפ ,רעטראה ןייז רעטנוא טנַאמראפ שטנעמ-סקלאפ רעשיסור
 רעטכיד ןוא רעביירש ענייז יו ,ץראה טיירב אזא טימ המשנ עמעראוו אזא
 ? ןעגנוזאב ןוא ןבירשאב ןייש יוזא םיא זבַאה

 יוא יד ,סעלאה-ייט יד ןיא ןעמוקניירא טפָא ןביוהעגנַא בָאה דיא
 נו ,דעלדנארָאטסער ןוא ןריטקארט עקיליב יד ןיא ,"סעניישט" ענעפורענ
 ןוא ןעורוצּפָא ףיוא ףיונוצ טפָא דיז טמוק קֶלָאפ ענשאּפערַאה ,עטושּפ סאד
 .ןשטנעמ טימ טקאּפעג ןעוועג קידנעטש זיא טרָאד .העש רַאּפ א ןעננערבראפ
 -עכַאק ,עסייה ןענאטשעג ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,ןשיט עננאל ,עסיורג םורא
 -באפ ןסעזעג ןענייז ,סעקיניישט ענעײלעצרַאּפ עסיורג טימ ןראוואמאס עקיד

 .רעדיילק-טעברא עטקידורבראפ ,עלעקנוט ערעייז ןיא רעטעברא דאוואז זוא קיר
 ןופ ,קאבאט עקרַאכאמ ןופ דיור ןטכידעג א טימ טליפעננַא זיא ריטקארט רעד
 ,סעקיניישט יד ןופ ןוא ןראווַאמאס עלא ןופ טצעז סָאװ ,עראּפ עקידוז ,עסייה
 .רעבייל עקיסייווש ,עטעראּפעצ ערעייז ןופ דורעג א ןזוא

 ;טקנירט ןעמ ,טסע ןעמ .רעלטימעג ,קַיּור יוזא ךיז טציז םלוע רעד
 -יטש עקיכליה ,עטנוזעג ,עקיטסורב-לופ טימ ,לוק ןפיוא ,דיוה טסעומש ןעמ
 יו ןוא סָאװ ןגעוו ; דערּפשעג םעד ןּפאכוצפיוא רעיוא ןא וצ ניונ דיא .,ןעמ
 ןגעו טדער ןעמ .שטנעמ-סקלַאפ רעשיסור רעטכע רעד טָא טדער סע יוזא
 -ימע טפראוו ּוװ טינ וו .טיורב ,דרע ,ףרָאד ,טָאטש ,טעברא ,הנויח ,הסנרּפ
 ףיוא טינ טגייל רענייק רעבָא .(המחלמ) "אניאוו" טרָאוװ סָאד ןיירא רעצ
 ,וינע רעדמערפ ,רעקיטייז א ןעוועג טלָאװ סָאד יו ,טכא ןרעדנוזאב זייק םעד
 .טינ תוכייש ןייק רָאג ייז וצ טָאה סאו

 ןענייז סָאװ ,םעדייא ןוא ןוז ןייז ןופ ןכש ןייז טלייצרעד רעטייווצ א
 -טלאק רעקיור אזא טימ סע טלייצרעד רע .דלעפטכאלש זפיוא ,םורד זיא שענרע
 ייה גיוטס א ןעמענּפַארא ןיהא ןרָאפענ טציא סָאד ןטלָאװ ייז יוו ,טייקיטולב
 ןיא זא קיטנַאק זיא סע .דלאוו ןופ ץלַאה ןנַאװ א ןעגנערב רעדַא ,דלעפ זופ
 ץענרע זא ,טריּפשענ טינרַאג רָאנ ןעמ טָאה לואלסָאראי רעשיסור רעטייוו רעד
 -סעשטעטַא יא איראצ אז" טולב שיסור דיז טסיג עיצילאנ ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא
 .(דנאלרעטָאפ ןוא ראצ זראפ) "ַאווװט

 טרָאװ סָאד ןכערּפשעג ערעייז ןיא טפַא ןעמ טרעה רעבָא ראפרעד
 טעמכ טייג סָאװ ,טאטש-עמאמ עשיסור ,עסיורג ,עשינכש יד ,"אווקסַאמ"
 ,עקילַאמא ןגעוו ליפ רעייז דיוא טנַאמרעד ןעמ ןּפיל ערעייז ןופ ּפָארא טינ
 קילאקש" א ןפיוק וצ םוטעמוא ןנירק טנעקענ טָאה ןעמ ןעוו ,זטייצ עטוג
 ,רעדיילק ףיוא ,נראוונסע ףיוא תורקי ןסיורג ןקיטנייה םעד ןגעוו ;"אקדָאװ
 עטסקיטכיוו עטייווצ יד רעדיילק ןוא ןסע זיא עװקסַאמ ךַאנ .לוויטש ףיוא
 . . . תוחומ ערעייז ןצנאגניא טמענראפ סָאװ ,עמעט

 -ילַאּפ ןגעוו דייר ןייק טרעהעג טינ ךיא בָאה טייצ עצנאגנ יד רעבַא
 ,"אקשויטאב ראצ" םעד טרָאוװ ןייא טימ ןענַאמרעד שטָאכ לָאז ןעמ .קיט
 "איסאר אקשוטאמ" יד טפיוקראפ ןזבַאה ןלָאז סָאװ ,"סעדישז" יד ןנעוו זוא
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 ררע רעד ףיוא רַאג ןטלָאװ ייז יו -- (שטייד) "ץעמעינ" םעד ,"גארוו" םוצ
 .טריטסיזקע טינ

 ,קלָאפ קירבשוימ ,רעלדירפ ,ליטש ,טנוזעג א ריז ראפ ןעזרעד בָאה ריא
 טינ ,ריז טלדיז ןעמ טינ ,ריז טנירק ןעמ טינ ."ןוכשי דדבל םע" רעתמא זא
 -דנוא ףיוא ךעלנע טינ רָאג ייז ןענייז סעּפע .תולוק ערוכיש ןייק טרעה זעמ
 ייז ןנעלפ ?טעטש ןיא דיראי א תעשב סָאוװ ,םייוג עשיפרַאד ,עשימייה ערעז
 ,וגָאלש ריז ןעמענ ןוא ןרוכישנַא ,ןסענַא ריז קנעש ןיא ןדיי םוצ זעמוקניירא
 שזא ,ןגיוא יד ןיא דניק ןוא בייוו םענענייא ןראפ ,זכש ןטסעב ןטימ זתיממ
 עקאט טגעלפ לַאמנייא טינ .לטעטש ןיא ןדיי עלא ןלאפאב טגעלפ קערש א
 -עצ יד דרוד ןענירסיוא דלאב דיראי ןטראנעג ננאל םנופ הסנרּפ עשידיי יד
 הירוהו חבש א ןבעגעג רָאנ טָאה ןעמ ןוא . . .. רעטצנעפ עשידיי עטעגזאירב
 .-. . רענייב עצנאג טימ סיורא שטָאכ זיא ןעמ סָאװ ןטשרעבייא םוצ

 יד דצמ ןרעדנא םוצ רענייא טייקכעלטימעג ןוא טייקִיגר עקיזָאד יד טָא
 -אב ךיוא דיא בָאה ,"סעניישט" יד ןיא טקרעמאב כַאה ךדיא סָאװ ,זסור עטכע
 סע עכלעוו טימ ,רעטעברא עשיסור רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןשיווצ טקרעמ
 ןעמ .קירבאפ-רעדעל רעד ןיא םענייניא ןטעברא וצ ןעמוקענסיוא רימ זיא
 ,שינערעהוצנָא םוש ןייק ,הוואנ ענעסירראפ םוש ןייק ייז ייב טסרעמאב טינ טאה
 רעייז .רעדמערפ א ַאד זיא דיי רעד ןוא םיטאבעלאכ יד ַאד ןענייז ייז זא
 גנומענאב יד יו רענרע טינ ןעוועג זיא רעטעברא ןשידיי םוצ ריז ןעמענאב
 ךיז ףיוא ןגַארטעג טלָאװ ןעמ יו ,רעדורב םענוװואלסָאװארּפ םענעגנייא רעייז וצ
 . .. . פרוג זבלעז םעד

 לא רַא = רא / *

 יד .ןכש םעיינ םעד טָא וצ טפאשביל א ןליפ ןבייהעגנַא בָאה ריא
 -ליב עקידררסכ יד בילוצ קערש יד ,המחלמ רעד ןופ קערש עטגָאיעגנַא עשידיי
 נו ,םוחת טייז רענעי ןופ שזא ריז טימ טכארבעגטימ טָאה ןעמ סָאװ ,םילוב
 טָאה ,ןגיוא עקידלזיּפש טימ טנגעגאב ריז ןעמ טָאה טירט ןוא טירש רעדעי ףפיוא
 -ניירא ןעמונענ ריז טָאה םעד טָאטשנָא .ןבעווסיוא זעמונעג זייווכעלסיב ריז
 -סור זופ רעטנעצ םניא ,ָאד אקווד זא ,גנונפַאה ןופ ?יפעג א זצראה ןיא ןענעבנג
 -ּפִא ןענַאק לייוו א ףיוא שטָאכ רשפא קינדנו-ענ רעשיריי רעזדנוא טעוװ ,דנאל
 . . . רענייב עדימ לטניב זייז זעור

 ןיא ןעזעג דיא בָאה ,טנורג ןסיוועג א טאהעג טָאה גנונפַאה יד טָא זא
 וצ ןרעהפיוא טינ ןנעלפ ,"ענוװַאק ילוג" יד ,עזַאלמייה עשידיי יד סאו םעד
 ,ןענַאלאשע עטשרע יד טימ רעהא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ךיג יו : ןלייצרעד
 ,רנאטש ןוא סאלק ןופ דיישרעטנוא ןָא ,םייוג רעלוװאלסָאראי יד טָא ןענייז
 טימ ןרופ עטקאּפעגנַא-לופ טימ עיצנאטס-זאב רעד וצ ןפיול וצ זעמוקעג דלאב
 -עג ןכעלטיא ,טנאה רעלופ רעד טימ ןכעלטיא ןלייטסיוא זעמונעג ןוא זייּפש
 ןבילבעג טינ זיא רענייק זא ,יוזא ּפָאק ןרעביא דאד א טימ ןזנרָאזאב ןפלָאה
 ןקיצראהטיירב אזא ףיוא .ןענַאנאוו "ינראוואט" עקיצומש יד ןיא ןקיטכענ
 ןכלעוו רעביא ,קָלָאפ ןשיסור םנופ רעטכעט ןוא ןיז יד ןופ םיחרוא-תסנכה
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 יד ןבָאה ,לארשי ררוצ רעד ,יאלַאקינ ראצ רערעטצניפ רעד טשרעהעג טאה סע
 ,עזָאלמייה עשיריי עטגַאיראפ ןוא ענעבירטעגסיורא ,ענעכַארבעצ ,עכעלקילגמוא
 ןיא .ןסעגראפ טנעקעג טינ רָאג עקאט סע ןבַאה ייז .טכירעג טינ רַאג דיז
 סָאװ ,המשנ עשיסור עסיורג יד טלניּפשענּפָא ןטסטלובמא עקאט ריז טָאה םעד
 .הנרדמ רעטסכעה רעד וצ זיב זבייהרעד לָאמטּפָא דיז ןַאק

 ,הביבס רעדמערפ ,רעיינ רעד טָא וצ ?יפענ ןעמעראוו ןקיזַאד םעד טָא
 רָאנ ,לװאלסַאראי ןיא עזַאלמייה עשידיי יד ייב רָאנ טינ טקרעמאב דיא בָאה

 עדייב ןופ גנעל רעד ןיא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,טעטש ערעדנא ליפ ןיא ךיוא
 זיא רימ ןעוו ,עיצולַאװער יקסנערעק רעד דָאנ ,רעטעּפש  .עגלַָאװ דייט ןטייז
 א ןכאמ וצ ,ןויצ ילעוּפ ייטראפ רעד ןופ רָאטקורטסניא סלא ,ןעמוקענסיוא
 ,אדנַאלַאװ ,אמארטסאק ,קסניביר ,קסשעזעב ,רעװוט טעטש יד רעביא רוט
 רעטסעווש ןוא רעדירב עטלנַאװראפ ערעזדנוא ןופ ליפ ןפָארטעג בָאה דיא ּווװ
 רעצימע זא ,טרעהעג טינ םענייק ןופ ךיא בָאה ,דנאלסור-סייוו ןוא עטיל ןופ
 םינכש עשיסור עיינ ענייז ףיוא דיז ןנָאלקאב וצ זיא סע סאו טימ ןבָאה לָאז
 -נייא ךיז ןבָאה םילוג עשידיי יד ןופ ?יפ רעייז ,אברדא .םיטאבעלאב יד --
 ,פדנאהניילק םייב רעוו זוא קרעווטנאה ייב רעוו ,קירבאפ א ןיא רעוו ,טנדרָאעג
 .עטיל רעמערָא רעד רדָאנ ןעקנעב וצ טרעהעגנפיוא ןעמ טָאה זייווכעלסיב זא יוזא
 ןענייז ,טקידנעעג טאהעג ןיוש ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו ,םעדכַאנ וליפא
 .םיבשות עקידנעטש סלא ןבילבראפ ןטרָאד ןיוש ייז זופ דס א

 רעיינ רעד : עטכישעג רעזדנוא ןופ גנאג רעד ןיוש זיא יוזא ,םינּפה
 | ...ןטלא םעד ראפ רעסעב לָאמעלא זיא ןכש רעשייונ

 ןאמסדנאל א

 ךיא ןיב ,?וװאלסַאראי ןיא ןעמוקנָא ןיימ ןופ ןכַאוװ עטשרע יד זיא זיוש
 טעטימַאק יקסיערוועי) ?אּפָאקעי" --- טעטימַאק יקסנשעזעב ןקיטרַא םוצ קעווא
 -אב ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא זענאטשעג זיא סָאװ ,(יניֵאוו םאווטרעשז ישטשַאמַאּפ
 -ידאּפ ןופ רעדורב) ןָאסמארב םואנ ,רעוט ןכעלטפאשלעזעג ןשידיי-שיסור ןטנאק
 רימ לָאז רע ןטעבעג םיא בָאה ךיא ,("טרָא" ןופ טּפיױה םעד ,זַאסמארב רעז
 יד ןבירשראפ זיא סע ּווװ ,"סקנּפ" םענעפורעג יוזא םעד ,"קַאסיּפס" םעד זזייוו
 םעד ןעניפעג ייז זשיווצ דיא לע ,טכארטעג דיא בָאה ,רשפא ,עזָאלמייה לָאצ
 פנלוגמ זיא סָאװ ,םענענייא ןא ,ןכש א ,ןטנאקאב א ,דניירפ ןטוג א ןופ ןעמַאנ
 רעדָא רעד ןופ דניירפ רעטוג א םתס רעדַָא .לטעטש ןיימ זופ רעהא ןרַאװעג
 ייז ןופ .געוו-רעדנאוו ןיימ ףיוא טננענאב בָאה ךריא סָאװ ,טַאטש רענעי ןופ
 .החּפשמ ןיימ ןופ ,םייה ןיימ ןופ סורג א ןגירק ןענעק רשפא ריא לעוװ

 ,עזָאלמייה יד ןופ ןעמענ רעטרעדנוה יד טימ רעטעלב יד יוזא קידנשימ
 זיימ וצ ,דיא בָאה ,דעלטעטש זוא טעטש ענעדיישראפ ןופ ןעמוקענ זענייז סָאוװ
 'םהרבא רעביירש םעד ,ריעדזב א םעניימ ףיוא ןסיוטשעגנַא ךדיז ,דיירפ רעסיורג
 זיא רע ."תונורכיז עניימ" ןופ רבחמ רעד ,קיטָאק לאקזחי ןופ ןזוז א ,קיטַאק

 .תושפנ טכא ןופ החּפשמ א טימ ,קָאטסילאיב ןופ ןרָאװעג לגלונמ רעהא -
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 ,החּפשמ ,םייה טימ רימ ףיוא ןַאטעג עייוו א טָאה ,קיטַאק זעמַאנ רעד

 ןייא ןיא ןטלאהעג ךיא בָאה ! קיטַאק ! קיטַאק --- טייקיניילק א ,לטעטש טימ
 ,"עידראווג עכעלרעזייק" יד ךָאד זיא סָאד .,ןעמַאנ םעד טָא ריז וצ ןרזחרעביא
 תורור-רוד זופ דָאד ןבָאה ייז ,לטעטש ןיא זדנוא ייב ןפורעג ייז טָאה ןעמ יו
 ,עקבָארָאק יד ,"הכולמ רעשידיי" רענעפורעג יוזא רעד ןופ סעצייל יד ןטלאהעג
 ןיא רעזייה:רַאפנייא יד ,תוינסכא יד ,טשטַאּפ יד ,עקטאגַאר יד ,עססאט יד
 -ּפָארא ,טייצ-רעמוז ,לָאמא טגעלפ קיטָאק לאקזחי רעטלא רעד זעוו ןוא ,לטעטש
 -אב קיצראה יוזא טָאה רע סָאװ ,קסווַָאטיל-ץענעמאק ןייק עשראוו ןופ זעמוק
 .דעלדער ףיוא ןייג לטעטש סָאד טלַאמעד דָאד טנעלפ ,תונורכיז ענייז ןיא ןבירש

 ךיא ןכלעוו טימ ,זוז ןייז ןפַארטעג דיא בָאה ,טכירענמוא רַאג ,טציא
 ןיא ןעלקיטרא עשיטסיצילבוּפ ענייז דרוד זיולב טנאקאב ןעוועג טציא זיב ןיב
 -ידיי"* רעד זיא םירמאמ עכעלטפאשנסיוו ערעלוּפָאּפ ענייז טימ ןוא עסערּפ רעד
 רעבלעז רעד ףיוא ןענאטשעג רָאד זיא עלעניוו ןייז רעבָא ."קעטָאילביב רעש
 -מערפ רעד ןיא ןרָאװעג זפרַאווראפ עדייב רימ ןענייז טציא .רעניימ סָאװ דרע
 רשפא  םיא טימ ןעז ריז ןייג רעכינ סָאוװ עקאט ןעמ ףראד .,לוװאלסָאראי רעד
 עקימורא יד זביירטראפ ןפלעה סעוו סָאװ ,דניירפ א ןעניפעג םיא ןיא ריא לעוװ
 םייה רעד ןיא עטאט ןיימ יו טָא ? ןטייז עלא ןופ םורא טלגניר סָאװ ,טייקטנלע
 -עגנַא םעד ,ןקיטַאק לדוי ןיא ,בורק א םענייז ןיא דניירפ-זטוג א ןענופעג טָאה
 טינ סָאװ ,"עוװארּפוא רעקסנאשטשעמ" רעצענמאק רעד ןופ "ןעלשט" םענעעז
 ,וקירב יד רעביא ,עיוואטסאז ןייק שזא דחוימ חילש א טקישעג רע טָאה לָאמנייא
 ןופ ןעמוקענּפַארא ?עיצעּפס זיא רַאטקעּפסניא רעד זא ,ןטאט םעד ןגַאזוצנַא
 זיז ענעפָאלטנא ענייז ראפ "לבור 300" יד םיא ייב ןענַאמ ,ענדארג זופ ,קסירב
 טעװעטארענּפָא לָאמנייא טינ עקאט קיטַאק ?דוי טָאה םעד טימ  .וויזירּפ זופ
 יד טימ ,ראוואמאס השורי םעד טימ ,סענירעּפ ןוא סנשיק גראב סעמאמ רעד
 . . . םילכ עקידחסּפ ןוא עקידצמח יד טימ ,זענאפ ענרעּפוק

 ןיב ריא ןעוו ,טכאנראפ קיטיירפ ןטעּפש א ןיא ,ןנרַאמ ףיוא עקאט ןוא
 -נאגראפ טירט עקיטסאה ,עכיג טימ דיא זיב ,טעברא רעד זופ "םייהא" ןעננאגעג
 סירעניינ יוזא ןעוועגנ ןיוש ןיב דיא .סערדא םענעבעגעגנָא ןפיוא ,םיא וצ ןעגנ
 -עגמורא ןייק טינ ךָאנ ןיב דיא זא ,זסעגראפ ןיטולחל בָאה ריא זא ,ןעז וצ םיא
 -ץראה א טיס .טעברא רעד ןופ רענענַאטעגרעביא ןייק טינ ןוא רענעשאוו
 ,ריט יד טנפעענ טָאה דניק א .?קעלג ןיא ןעגנולקעגנָא ךיא בָאה שינעּפאלק
 : שיסור ףיוא זַאטעג נערפ א ןוא לּפעק סָאד טלעטשעגסיורא

 ? ַאדאנ םאוו ַאשטשט --

 אקווד טרעפטנעעג דיא בָאה --- ,סיטָאק זידַאּפסָאג םעד זעז ליוו ךיא ---

 .שידיי ףיוא

 -לטימ ,רעטקאּפעג א ,ןיילא קיטַאק רעה רעד ןזיוואב ךיז טָאה דלאב = |
 ןקיטנאק ריפ ,זעיורג ץרוק א טימ ,רעקיצפופ בייהנַָא יד ןיא שטנעמ רעקיסקווװ
 רעכינ קורדנייא םעד רימ ףיוא טכאמעג רע טָאה ןעזסיוא זצנאג ןייז טימ .לדרעב
 -ענּפָא רימ טָאה רע . .. . רעביירש ןשידיי א ןופ רעדייא ,ץירּפ ןשיסור א ןופ
 ,טראוועגנ ןיוש טָאה רע תועמשמ סיפ יד זיב ּפָאק זופ קוק ןלענש א טימ זטסַָאמ
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 ןופ רעריילק עטעטסעּפראפ ,עקיצומש ענייז ןיא ,טסאגנ רעטנאקאבמוא רעד זא
 ,ןיכעגעשזר ןוא ןַארט ןופ דורעג רעפראש א ןגַארטעג דָאנ ךיז טָאה סע עכלעוו
 -צולּפ םיא טָאה סע טניוו רעזייב א ראפ סָאװ ןנַאז רעכיג סָאװ ןיוש םיא לָאז
 טייהנגעלעג יד ןבענעג טינ גנאל רעבָא םיא בָאה ךיא .רעהא טעייווראפ גנול

 ; ןסָאשעגסיוא םעטָא ןייא ןיא ריא בָאה .ןטכארטאכב ליפוצ רימ לָאז רע זא

 !רעצענעמאק א ! רעצענעמאק א ןיב ךיא ---

 רעקיטכיל א טָאה ,"ץענעמאק" טרָאװ סָאד טרעהרעד טָאה רע ריג יו
 ריילנ רימ טָאה רע .םינּפ קידכעלייק ,?ופ ןייז רעביא טײרּפשעצ ריז ?כיימש

 ןרעטנוא ןַאטעג ּפאכ א רלאב רימ ,םכילע-םולש ןעמעראוו א טקערטשענסיוא
 עצנאג יד ווו ,רעמיצ-סע ןקיטכיל ןיא ,רוחב-זתח א יוװ ,טריפעגניירא ןוא םערָא
 ןעוועג זיא סָאװ ,שיט ןקירתבש ,ןטסעדעג ,ןסיורג א םורא ןסעזעג זיא החּפשמ
 .תוקרי ראש ןוא שיילפ ,שיפ רעלעט טימ טלעטשעגנַא

 -קיריירפ א טימ ןפורענסיוא רע טָאה ! קאילמעז א ! קאילמעז א ---
 -ַאק םאדאמ רעד ראפ ןלעטשרַאפ ןעמונעג דלאב רימ טָאה רע .ל?לוק קידנעגנילק
 ריא ראפ ןוא ,ןגיוא ענולק טימ עלעבייוו עקניצראווש ,עקניראד ,ןיילק א ,קיט
 -ןטלעז א ּפָאק ןפיוא ןנַארטעג טָאה סָאװ ,סעדיּפאל םאדאמ עטלא יד ,רעטומ
 -נוזאב א ןבענעגוצ ריא טָאה סָאװ ,רעלעמילב יילרעלא טימ ביוה-תבש ענייש
 נייא ןעמוקעגוצ ןענייז םעדכַאנ .םינּפ ןשיטארקַאטסירא ריא וצ ןח ןרעד

 .שיריי ןקיטפאז ,זשימייה א ףיוא טדערעג ןזבָאה סָאװ ,רעדניק יד ןרעדנא ןכַאג

 טינ ריז בָאה דיא ?פיוו ןוא .שיט םוצ ןטעבראפ דלאב ךדימ טָאה ןעמ
 -קירבאפ עקיצומש עניימ טימ טינ ןַאק ךיא זא ,ןהנעט ןוא ןרעוו טווורּפעג
 טינרָאג רעבָא סע טָאה ,שיט ןקידבוט-םוי-תבש א םורא ןצעזקעווא ריז רעדיילק
 ןיא ףייז זוא דוטנאה א טימ ןענאטשעג ןיוש זיא קיטָאק םאדאמ יד .ןפלָאהעג
 ננאל טרעיודעג טינ טָאה סע .ןשאוומורא ריז ןיינ וצ ןליופאב רימ ןוא טנאה
 ןיוש בָאה ריא .שיט םעד םורא םענייניא עלא טימ ןסעזעג ןיוש ןיב ךיא יו
 תבש אוא ןיא טייצלַאמ ןשידיי ,ןטאז א ןסעּפִא ןופ םעט םעד טליפעג טינ גנאל
 טלָאװ דיא יו טכארטאב ריילנ ךימ זבאה ייז .הביבס רעמעראוו רעקידבוטדםוי
 געוו ןפיוא ןרָאוװעג ןרַאלראפ ןיעגרע זיא סָאװ ,החּפשמ רעייז זופ רענייא ןעוועג
 .טכוזענּפָא ךיז רע טָאה גנולצולּפ ןוא

 -ָאק םהרבא .תיב-וב א רערעייז ןרָאװענ זיוש ריא זיב ןַא טלַאמעד ןופ
 -עגרעביא ןא --- יורפ ןייז ,רעדורב רערעטלע זא יוװ ןרָאוװענ רימ ראפ זיא קיט

 ,בוטש ןיא טעבראעג רעווש קידנעטש טָאה יז םנה .רעטסעווש עיירטעג ,ענעבעג

 זכושאב ןוא ןדיילקאב ,ןזיײּפשאב וצ ,?דָאנ ןוא רעש ןטימ טכבאנייב ןוא ,ריס ןיא

 סָאװ ,תולד רעזָאלמייה ,רענמוקעגוצ ,רעיינ רעד זא ,יוזא רעדניק ףניפ עריא

 -רעירפ רעד טימ ןזעוועג זתחתמ געוו-תולג זגנאל ןפיוא טשרע םינּפח ריז טָאה

 ,רעיינ רעד ראפ ךיז ןקעלּפטנא טינ הלילח לָאז ,טיונ רעשיטאבעלאב רעקיד

 םעד ןופ רַאנ טינ דובכ םעד זכעוושראפ טינ הלילח ןוא ,טלעוו רעקידנסיורד

 -ארקַאטסירא ,זצלַאטש םעד ריוא רָאנ ,רעביירש םעד ,טנעגנילעטניא םעד ,ןטאט

 זאיב רעטמידאב רעד ןופ טסאטשענּפא רע טָאה טייז ןייא ןופ סָאװ ,סוחי ןשיט
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 עצלָאטש יד ןופ טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,סעדיּפאל -- החּפשמ רעקַאטסיל
 ראפ טייצ ןענופעג ריוא ךָאנ יז טָאה ןגעווטסעדנופ . . . סקיטָאק רעצענעמאק
 רעייז וצ "טעשטנַאלענוצ" דיז טָאה סָאװ ,"בורק" ,ןטנלע ,זעמאזנייא םעד ,רימ
 ןלעפ טינ לָאז סע זא ןעזעג ןיוש טָאה ,גיוא ןפראש ריא טימ יז .-.טלעצענ
 לברא םענעסקאוועגסיוא םעד ןעק ןעמ יצ ;רעגנעה א ,לּפענק א קָאר ןיימ ןיא
 -סיוא ןַא ןייז קידנעטש לָאז ענעשעק ןיא זא ;רעצנאג ,רעגנעל ?סיבא זכאמ רָאנ
 .המודכו ,לכיט טסערּפעגסיױא ןוא ןשאוועגנ

 רעסיורג ריא טימ ,רעטקאראכ ןקראטש ריא טימ ,טפאשיירטעג ריא טימ
 םעד ןגָארט ןקידנעטש ריא טימ :;ריא ןופ טלדורּפשענג טָאה סָאװ ,עיגרענע
 קידנעטש זיא סָאװ ,רעביירש א ןאמ א ןופ ,בוטש רעסיורג רעד ןופ רָאי ןרעווש
 ןַא טנַאמרעד רימ יז טָאה ןעזסיוא ןצנאגנ ריא טימ . . . סנגעוורעטנוא ןעוועג
 ריג יוזא ןיב דיא רעכלעוו ןופ ,זעמאמ רעקניראד ,רעקניניילק ,רענעגייא ןיימ
 ייז ןשיוצ ןענופעג ךיא בָאה טייקכעלנע עסיורג א ,אי .ןרָאװעגנ ןסירענּפַא
 ,רמערפ רעד ןיא ךיז ןיפעג ךיא זא ןסעגראפ ךיא בָאה ריא קנאד א . . . !דייב

 ריז טָאה רע .רירדמ רעקיטסי/ ; ןיימ ןרָאװעג ךדיוא זיא קיטַאק םהרבא
 ראפ בָאה דיא .זבעל ןזָאלמייה ןיימ ןופ ןטייקיניילק עלא טימ טריסערעטניראפ
 ךיז בָאה ךיא .ןעמַאנ ןשלאפ א ריז ףיוא ןגָארט זופ דוס ןיימ טקעלּפטנא םיא
 עקיטסיינ עניימ ןופ טלייצרעד םיא ןוא ןצראה ןופ טדערעגּפָארא ךיוא םיא ראפ
 זיימ --- הדבא רעכעלקערש ,רעסיורג ןיימ בילוצ ?יפיוזא דייל ךיא סָאװ ,םירוסי
 : טסיירטעג ךימ טָאה רע .די:בתכ םענערָאלראפ

 -עג לָאמנייא טינ ןיוש ןבָאה ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןכאז עכלעזא --
 יבא ,רקיע רעד . . ..רעביירש-זשטנעמ ערעזדנוא ייב טפערט סע ןוא ןפָארט

 -עבננּפָא טינ רענייק ןָאק סָאד סָאװ ,ןץיוצינ רעתמא רעד קינייוװעניא טביילב סע
 , . . טוג ןיוש זיא ,ןענ

 יו ,זביירש ןנייהעגנַא רעדיוו דיא בָאה ,העּפשה ןייז רעטנוא עקאט ןוא
 םעד טָא עקאט נָאמראפ דיא זא ,ןזייוואב טלָאװעג ןיילא םעד טימ טכלָאװ דיא

 ןפוא ןקיסעמ-עציקס א ףיוא בָאה ךיא .. . קנופ ןכעלטעג םעד ,זוצינ ןקילייה
 סע רינ יו זא ,יוואקראה םיטאבעלאב עמורפ יד ,קירבאפ-רעדעל יד זבירשאב
 ןפיוא ?טייש ןטימ עטסָאבעלאב עקיטכרַאפסטַאג יד ןוא טכאנראפ קיטיירפ טמוק
 ןלעטשּפָא דיילג יז טסייה ,טכיל ןשטנעב וצ טייצ זיוש זיא'ס זא ,טעזרעד ּפָאק
 -צנעפ סָאד טקאהראפ ןוא ,רעטעברא עשידיי יד וצ תוריכש יד ןלַאצסיוא סָאד
 ,זַאנ רעייז רעטנוא רָאטנאק זופ ?רעט

 טאה סָאװ ,קינסעווַָאטאק םעד ,ץל םעד ,ןכענעה ןבירשאב בָאה ךיא
 ךיוא בָאה ךיא .ךעלציּפש יילרעלא קירבאפ רעד ןיא ןָאטוצּפָא טאהעג ביל

 רעד ןיא ןפור יז טנעלפ ןעמ יו ,"עקנעשזעב" יד ,"דיומ עלעג" יד זבירשאב

 סָאװ ,יורפ עקיצנייא יד ןעוועג זיא יז .טעבראעג בָאה ךיא ּוװ ,"עינעלעדַא"

 ,רעטעברא ןליבצנאמ ןשיווצ גנולייטּפָא רעד זיא טעכראעג טָאה

 סעּפע ,זזיוועגסיוא דיז טָאה רימ יוװ ,ןעגנולעג זיא רימ ןעוו לָאמ רעדעי
 םיא ןפיולוצ זעמוק דלאב ןיוש דיא געלפ ,"סעכלעזא יוװ סניוזא" ןביירשוצנַא
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 ,קיטַאק םאדאמ רעד ראפ ןוא ךדיז ראפ ןענעיילרעביא ןרעג סע טגעלפ רע .זזייוו
 -נעטש זיא סָאװ ,קיטירק ןייז ןנַאזסיורא ןפוא ןכעלרעטַאפ א ףיוא םעדכָאנ ןוא
 -נעטש רע טגנעלפ ,ןעוועג זיא עבט ןייז יו ןוא .עקידנקיטומרעד א ןעוועג קיד
 ; רעטרעוו יד טימ זייז םייסמ קיד

 ...ןביירש רעמ רָאנ ןוא ןענעייל רס א ,ןענרעל רס א ,רס א ףראד זעמ ---
 ןסעּפָא ןכַאנ ,טכאנ וצ קיטיירפ רעדעי דיא בָאה ,השקב סקיטָאק ףיוא

 -לעטשעגנייא ןא רימ ייב ןרָאװעג ןיוש זיא סָאד סָאװ ,הדועס עקידתבש יד ייז ייב
 טעברא רעד ןופ יירפ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טכאנ וצ תבש רעדעי ןוא ,גהנמ רעט
 א ,רעדניק ערעטלע ייווצ ענייז טימ ןענרעל ןביוהעגנַא ,"ענַארַאבא" רעד ףיוא
 ןעו .רוטארעטיל עשידיי ,עקטסיזאנמינ א רעטכַאט א ןוא טסיזאנמיג א ןוז
 ןייא ןופ רימ ןבעל ןצעזקעווא ךיז רע טנעלפ ,םייה רעד ןיא ןעוועג זיא רע רָאנ
 זרעהוצ ןוא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,טנאה ןיא םעדָאפ-?רָאנ טימ יורפ זייז ,טייז
 .םכילע-םולש ?לטיּפאק א ,ץרּפ רמאמ א ריבסמ ןיב ךיא יו ,זרעל ריא יוװ ריז
 ,שוריּפ ןייז ןגָאזסיורא ,סעומש ןיא ןשימניירא ךיוא דיז רע טגעלפ טפָא ץנאג
 א ,רערעל םעד ,רימ ראפ ןעוועג רעכיג ןיוש זיא סָאד סָאװ ,גנושטייטסיוא ייז
 ...עיצקע

 -ראה רעקיטסייג א ןרָאװעג רימ ראפ זיא קיטָאק החּפשמ זוא םייה יד טָא
 -יירש עשידיי עקינייא טימ טנעקאב ךיז לָאמ ןטשרע םוצ דיא בָאה ַאד .קירעב
 -ַארטעּפ ,עוקסַאמ ןופ ,רעטנעצ ןופ רעהא ןעמוקּפָארא טפָא ןגעלפ סָאװ ,רעב
 -ייא טימ טנעקאב לַאמ ןטשרע םוצ ךיוא דיז ךיא בָאה אד ,א"א קסנימ ,דארג
 רעד ןיא וליפא ןבָאה סָאו ,רעריפ רעטעברא עשיטסילאיצַאס עשיריי עקינ
 .גנונעוואב עשידרערעטנוא זא טריפעגנַא דָאנ טייצ המחלמ

 זיירק םניא ןרָאװעג ןגיוצעגניירא ךיוא ךיא ןיב ,סקיטָאק יד קנאד א
 זופ רעהא זפָאלעגפיונוצ ריז זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעקיטרַא רעד ןופ
 ייז .דנאלסור-סייוו ןופ ןוא עטיל רעד ןופ רעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישראפ
 םעיינ םעד ןיא טעברא-רוטלוק יד ןצעזרַאפ רעטייוו ןעמונעג ַאד דיוא ןבָאה
 ןניוצעג עלעקשזעטס ,עקנעלַאמש ,עניילס א יו ריז טָאה סָאװ ,בושי ןשידיי
 -ענ ךיוא ןיילא ןיב ךיא . . . סאג רעשיסור ,רעקידתובחר ,רעטיירב רעד עזאּפ
 ,ןעגנומענרעטנוא עלערוטלוק עקיזָאד יד טָא ןיא רעיובטימ א ,רעוט-טימ א ןרָאװ
 -ניא רעכעלטפאשלעזעג רעלערוטלוק רעשידיי רעיינ רענעי ןופ רעדָא ,רעד ןופ
 רייט ןופ ןגערב עטייוו ,עיינ יד ייב ןצַארּפשּפיױא ןעמונעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטס
 ... עגלָאװ

 עגלָאװ ןופ ןגערב יד יב

 ןבָאה זּפארטאס עשיראצ ,עזייב יד זעמעוו ,לארשי ינב וניחא ערעזדנוא
 -ראפ ייז ןוא ןעמייה ענעסעזעגנייא ערעייז ןופ ןעלצרַאװ יד טימ ןסירעגנסיוא
 דלאב עגלָאװ זופ ןגערב יד ייב ריוא ןבָאה ,דרע רעדמערפ ,רעיינ ףיוא טרעדיילש
 עיינ יד וצ ריז 1סאּפוצ ןופ ןטייקיעפ עשיפיצעּפס ערעייז ןזייווסיורא ןעמונעג
 ןכוז ןבייהעגנַא טָאה ןעמ יװ טקנוּפ ןוא .הביבס רעיינ רעד ןופ ,ןעגנוגנידאב
 עקיטסייג ןכוז ןבייהעגנַא ןעמ טָאה ריוא יוזא ,הנויח ראפ ןלאווק עיינ דיז ראפ
 .המשנ רעד ראפ גנוראנ
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 המחלמ רעד זיב טָאה סָאװ ,לואלסַאראי ,טָאטש עשיסור עסיורג יד
 לייטנטסרעמ ןענייז סָאו ,תוחּפשמ עשידיי עטלייצעג עכלטע זיולב טגאמראפ
 -עג טינ ריש טציא זיא ,ןטסינַאטנאק ןופ דעלקינייא ןוא רעדניק זופ ןענאטשאב
 ,םינינמ רעקילדנעצ טנפעעג דלאב דיז ןבָאה סע .לארשיב םאו ריע זא ןרָאוװ
 ,גָאט רעדעי .לביטש-םידיסח רעדנוזאב א טימ וליפא ,םישזדמ-יתב ןוא ןלוש
 סָאװ ,ןדיי ןסעזעג ןענייז ,םיתבש יד ןיא סרעדנוזאב ןזוא ,בירעמל החנמ ןיב
 ןוא תוינשמ ,בקעי ןיע ,י"שר טימ שמוח םלוע ןראפ טנרעלעג קאמשעג זבאה
 ךעלטיּפאק טגָאזעג ןבָאה ,סעקינשאּפערָאה ,סעכַאלעמלאב ןדיי .ארמג טאלב א
 .ןוגינ ןקידנעקנעב ,!שימייה ,זטנאקאב ןטימ םיליהת

 -ייז וצ טעילוטענוצ דיז זבאה ,םיבשות עטלא יד ,זדיי עטריציפיסור יד

 ערעייז טמעראוועגנַא ןבָאה ןוא ,עטיל רעד ןופ רעדירב ענעמוקעגרעבירא ערע
 ץנאג ...רעייפ ןשידיי ןטכארבענרעבירא סָאװ-רָאנ םייב תומשנ ענערַארפראפ
 ,טנגוי רענערָאבעג-יה רעד ןשיווצ ןרָאוװעג ןסָאלשעג םיכודיש ךיוא ןענייז טפָא
 א ןיא ץעגרע טלעוו סטָאג ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סָאװ טנגוי רעד טימ
 -עג דיוא טאה ןעמ -. . . עינרעבונ רענווָאק ןופ רעדָא רעקלאוווס ןופ ל?טעטש
 רעביא ןעננולקעצ דיז טָאה בקעי לוק לוקה רעד ןוא .רעדניק ראפ םירדח טנפע
 . . . ?בב ןופ ןכייט יד ייב לָאמא יו ,עגלַאװ דייט ןופ זנערב יד

 קלאפ עשיריי יד ןעוועג זיא ,ץנענילעטניא רעד ןופ רעטנעצ-טּפיוה רעד
 עזָאלמייה יד ראפ טנפעעג לעיצעּפס טָאה "עּפָא" רעדארגַארטעּפ יד סאו ,לוש
 ,רעדניק

 -עג זיא ,לװאלסַאראי ןיא לוש-קלַאפ עשידיי ,עטשרע עקיזַאד יד טָא
 ,ווָארעייא -- גָאנאדעּפ ןוא רערעל םעד זופ טפאשרעריפנַא רעד רעטנוא ןענאטש
 א ,ןניוא עיולב : סור א וצ ךעלנע ןעוועגנ ןעזסיוא ןצנאנ ןייז טימ זיא סָאװ
 יו שיסור טדערעגנ ,טעדיילקעג קיטכיצ ,טענ ,רָאה ערעטיש טימ ּפָאק רעדנַאלב
 רע .זראה שידיי םעראוו א טנַאמראפ רעבָא טָאה רע .,ּפאצאק רענערָאבעג א
 עגנוי טרעדנוה רַאּפ ענייז ןופ גנוַיצרעד רעד ראפ טנרָאזעג רַאנ טינ ריז טָאה
 א ןבָאה סידנעטש ןלָאז ייז ,ןייזליוו ןשיזיפ רעייז ראפ דיוא רַאנ ,םידימלת
 זבַאה ןרעטלע ערעייז ןוא רעדניס עזַאלמייה יד .דנב ןצנאנ א ,טייצלַאמ ןטאז
 .טפאשביל ךדס א טימ טניולאב עקאט ראפרעד םיא

 -יורג רעד זיא ,גנומענרעטנוא-לוש רעדעי ייב ,בוט-םוי לוש רעדעי ייב
 ,ןטרעצנַאק-רעדניק עקיזַאד יד ייב .ןרעטלע טימ טקאּפעג ןעוועג לאז-לוש רעס
 -מייה יד זופ רעמינּפ עטכשוחראפ יד ןבָאה ,ןעננולעטשרַאפ עשרעדניק יד ייב

 -ראפ השעמיתעשב זבַאה ייז .ןטכיולעגפיוא רַאנ סעמאמ ןוא סעטאט עזַאל

 .הביבס זוא םייה זופ ,שיט םענענייא םנופ ןרָאװעג ןבירטראפ זיא ןעמ זא ,ןסענ
 טלַאמעד זיא ,ווָארעייא ,רָאטקערידילוש רעטכאזאב ,רעליטש רעקידנעטש רעד
 .דניק א ןעוועג ןיילא טלָאװ רע יו ,רעטלארטשעצ א ,רעטציהעצ א ןפַאלעגמורא

 פעיצעּפס זיא ,חסּפ ןלאפענסיוא זיא סָאװ ,בוט-םוי לוש אזא םענייא וצ
 ןוא רעביירש ,גַאנאדעּפ רעשידיי רעטמיראב רעד עווקסָאמ זופ ןעמוקענּפַארא
 רעלארטנעצ רעד ןופ רעטערטראפ-טסאנ סלא ,במַאלַאנ .א --- רעריפ-רוטלוק
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 זיא ?ושדזירּפ .ל .י רעד ןופ ?אּפיצנירּפ רעד 1944 זיב 1929 ןופ ןעוועג) "עּפָא"
 ןקידנקיטומרעד-קראטש א ןעמעלא ףיוא טכאמעג טָאה ןעמוק ןייז .(געּפיניװ
 .רעסערג דָאנ ןעוועג בוט-םוי רעד זיא טָאטש ןיא ןייז ןייז טימ .םשור

 יד טנוװַא רעדעי טעמכ ןעמוקפיונוצ ךיז ןנעלפ עדייבעגילוש רעד ןיא
 -עג ןופ ןענאטשאב בור יּפ לע זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא עשידיי רעלוװאלסַאראי
 .ןויצ-ילעוּפ ןוא ןטסינויצ ,סעצווַאסעסע ,סעצוואדנוב : רעוט-ייטראּפ ענעזעוו
 רעד םורא טגַאיראפ זןוא טעוואהראפ ,ןעמונראפ ןעוועג ייז ןענייז גָאט ןצנאג א
 וצ ןעוועג רעווש זיא טנוװוַא רעד ןעמוקעג זיא סע יװ רעבָא .,הנויח רענדיב
 ,עקילַאמא יד וצ טפאשקנעב ןוא טנלע ןטימ תוריד עננע יד ןיא ןיילא ןביילב
 ןופ ,גנוזיילסיוא טלעוו ןופ תומולח עסיז ,עגנוי עקילָאמא יד וצ ,{טייצ עטונ
 ןוא רבח םוצ ?לוש-סלָאפ רעד ןיא ןפיול ןעמ טגעלפ . . . וו"אא הלואג סקלַאפ
 זשיטאּפמיס ןייז ןגָארטעג ןגעסטנא ןעמעלא טָאה סָאװ ,וװָארעייא רניירפיזטוג
 ,לכיימש

 -רעד ,רעקידבוט-םוי טליפרעד דיז ןעמ טָאה ,טנעוו-לוש יד ושיווצ ,ַאד
 רעביא טרעּפמאעג ריז ,סעיסוקסיד טריפעג ,טסעומשעג ןעמ טָאה .,רענעביוה
 ...תורצ עשידיי עקידנעטש ןופ תוביס עקיבייא יד רעביא ןוא ןעמעלבַארּפ-טלעוו
 ,ןגרַאפ .הלילה תוצחב טייווטעה ןיוש זיא סע זא ,ןּפאכ ךיז טנעלפ ןעמ זיב
 ןוא טאטשראוו םוצ רעוו ,קירבאפ ןיא רעוו ,ןפיול רעדיוו ןעמ ףראד ,ןענינאב
 ןוא דעלטעטש עשינכש יד רעביא סעציילּפ יד ףיוא הרוחס ?קעּפ ןטימ רעוו
 .םייהא ריז וצ רערעדעי ,ןיינעצ טייהרעליטש ךיז ןעמ טנעלפ ,ךעלפרעד

 ןופ : רעטנעצ ןופ ,םילודג ,טסעג רעהא ןעמוקּפָארא ןנעלפ טפָא ץנאג
 רעשידיי רעד רעביא ןטארעפער ,סעיצקעל ןטלאה ,דארגַארטעּפ ,עוקסַאמ ,קסנימ
 רעשיטסינויצ א .רָאלקלַאפ ןשידיי רעביא רעדָא ,רעקיסאלק יד ,רוטארעטיל
 ןריי זנעוו ןוא המחלמ רעד רַאנ ןדיי ןנעוו ,םזינויצ ןרעביא טדערעג טָאה ל?ודג
 ,רעקיזומ עשיריי ןעמוקּפָארא ריוא ןנעלפ לָאמטּפָא .,וו"אא שיט-םולש םייב
 .ריל-סקלַאפ ןוא קיזומ רעשידיי ןופ טרעצנַאק א ןבענּפַא ,רעגניז

 עשיריי ןופ רעסאפראפ רעד ,לננע לאוי ,רעקיזומ רעלופטנאלאט רעד

 סיקס-נא .ש וצ קיזומ רעד ןופ רעביירש ןוא ,ןויטָאמ-סקלַאפ ןוא םינוגינ

 -לדיפ א ןיא ןטָארטעגפיוא זיא ,"המיבה" רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא "קוביד"

 רעד ןופ ןַאטיראב רעטמיראב רעד ,ווָאדארגאניװ ףסוי טימ ןעמאזוצ ,טרעצנָאװ

 עדייב ,ָאדארנַאני ףסוי ןוא ?ננע לאוי .ערעּפָא רעכעלרעזייק רעשיסור

 טרעטנענרעד ריז ןוא טריסערעטניראפ קראטש ריז זכַאה ,זדיי עטרילימיסא

 ןוא טליּפשענ תובהלתה סיורג טימ ןבָאה ייז .,רוטלוק ןוא טסנוק רעשיריי וצ
 -פיוא ןבָאה סָאװ ,ןוויטַאמ עכעלמיטסקלַאפ ןוא עשידיסח ,עקיצראה ןעגנוזעג
 .רערעהוצ יד טיירפרעד ןוא טבעלעג

 רעד טימ זקידנעטשראפ טזומענ דיז ןעמ טָאה רעירפ זא ,דיז טייטשראפ

 רעדָא רעטאעט ןליּפש שיריי ,ןרייר שידיי םורָאװ . , . טכאמזייצילַאּפ רעקיטרַא

 .ןטַאבראפ גנערטש זעוועג זיא םוקילבוּפ א ראפ שידיי ןיא ןעגניז ןלימפא

 יד ןדניבוצפיונוצ ןפלַאהעגטימ ליפ עקאט ןבָאה טסענ עקיזָאד יד טָא

 םוטעמוא .תוליהק עשידיי עיינ עטמאזנייראפ ןוא עטיײרּפשעצ ,ענעפרַאוװעצ
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 .םילוג יד ןשיווצ זבעל יינ א טכארבעגניירא ייז זבַאה ,זעמוקעג ןענייז ייז ןיהנוו
 ןוא ,תומוקמ עשידיי עצנאג ךָאנ ,עטלא ענעי זופ סורג א טכארבעג ייז ןבָאה ייז
 ,השקשינ זא ,לארשי יחדנ עקיטנייה יד זופ ייז ןופ סורג א טריפענקעווא קירוצ
 .. ?לארשי ןמלא אל

 6 לא יא א *

 -סיינ ןיימ ןרָאוװעג רימ ראפ זיא ,?וװאלסַאראי ןיא לוש-קלַאפ עשידיי יד

 ןייא ןייק .רענדער-טסאג ןייא ןייק ןזַאלעגכרוד טינ בָאה דיא .עמשטערק עקיט
 רעדעי ןעגנולשעג טיטעּפא ןקראטש א טימ בָאה ךיא .גנולמאזראפ עלערוטלוק
 טימ ןצונאב ריז ןעמונעג בָאה ךיא .טּפאכעגפיוא טָאה רעיוא ןיימ סָאװ טרָאוװי
 וצ דוב טלמאזעגפיונוצ זבַאה רערעל יד סָאװ ,לוש רעד ןופ קעטַאילביב רעד
 ,גננלעטשראפ-רעדניק רעדָא ,טרעצנַאק ,גנומענרעטנוא-לוש רעדעי ייב דוב
 טינ .רעטצעל רעד ןעגנאנענקעווא ןוא ,רעטשרע רעד ןעמוקענ ןיוש דיא ןיב
 .בוט-םוי לוש אזא ןופ טעברא רעצראווש רעד וצ טנאה א טניילעגוצ לָאמנייא
 ןיא .הנבי רענרעדַאמ רעיינ א ףיוא יו לוש רעד ףיוא ןקוק ןעמונעג בָאה דיא
 ןעזעג ךיא בָאה ,"ןבר תיב לש תוקונית" עטלגַאװראפ יד טָא זופ דעלמינּפ יד
 יד זדימש רעטייוו טעװ סָאװ ,קלאפ רעזדנוא ןופ ,רוד םעיינ א ןופ טפנוקוצ יד
 .טייק ענעדלַאג עשידיי

 ןפרַאוװראפ ךימ טָאה סָאװ ,?רוג זיימ ןייז ראבקנאד ןכייהעגנַא בָאה דיא
 טכאמענ ,סנטשרע רימ טָאה סָאװ .עגלַאװ רעד ןופ זגערב יד וצ רעהא שזא
 ,קינמיּפכ עיני ןתמא ןא ראפ ,ןשטנעמ ןוויטקודַארּפ א ראפ ,רעטעברא ןא ראפ
 -רוק רעד ראפ בָאה דיא סָאװ ,סנטייווצ .טיורב םענענייא ןייז ףיוא טבעל סָאװ
 ,טנעיילעג ןוא טנרעלעג ליפ רעייז ַאד דיז זיפענ דיא סָאװ ,טייצ רעצ

 םנופ עידענארט יד ןעמענאב ן{בייהעגנַא לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ריא
 טייז רעטייווצ רעד ןופ .,סיוא-תולג ,ןייא-תולג ,גנאג זקיביײיא ןייז ,קלָאפ ןשידיי
 סניא טגיל סָאװ ,טעטילאטיוו עקראטש יד ןרָאװעג טקעלּפטנא רימ ראפ זיא
 5ע ףא" םנופ ,תונשקע רעשידיי רעקיבייא רעד ןיא ,רעטקאראכ-סקלַאפ זשידיי
 ,תוברוח ןופ גראב א רעטנוא יוװ ןגעלעג סָאװ-רָאנ קלָאפ זיא טָא . . ."ןכ יּפ
 ןוא ,תורוד זופ םייה רעטעוועדנופעגנייא ,רעטלא ןופ זבילבעגרעביא זיא סָאװ
 םעיינ טימ ןזיירּפש ןַא טבייה ןוא ,ףיוא בייה א קירוצ גנולצולּפ דיז סע טוט טָא
 זגעוו עטייוו ,עדמערפ רעביא ,טנאה ןיא ןקעטש-רעדנאוו ןטלא ןטימ ןוא טומ
 .ןעמייה עיינ ײנסָארנופ ןיוש טיוב ןוא ,ןנעטש עטנאקאבמוא זוא

 סיוכרוד א ןיא ,"דנאלסור רעקילייה" רעד ןיא יו ןעזענ בָאה ךיא
 ןוא עקילייה ענואלסָאװארּפ טימ ןעוועג טּפָארּפעגנָא זיא סָאװ ,טָאטש רעשייונ
 ,ןעניפעג טרָאטעג טינ דיז סופ רעשידיי ןייק טאה טציא זיב ּוװװ ,רעמיטקילייה
 טָאה רעטצנעפ ןייא ןופ .דיי ןוא יונג דאד ןייא רעטנוא טבעלעגנייא דיז זבָאה
 -נוא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,?ּפמעלדלייא "ןקילייה" א ןופ ?מעלפ א טניישעגסיורא
 ןטייווצ א ןופ ןוא ,"ןוז" ןטימ "ןעמאמ" רעד ןּופ ענַאקיא "רעקילייה" א רעט
 . ... טכיל-שטנעב עשידיי טרעמישעגסיורא זבַאה רעטצנעפ זשינכש

 ןסאנ עטיירכב עריא רעביא ווו ,?וואלסַאראי רעדמערפ ,רעטלאק רעד ןיא

 ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטניוו רעריביס ,עקידרעטניוו טנַאיענפורא דיז ןבָאה
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 ןעננאגעג ןדיי עקידבוט:םוי תבש ןענייז ,עגלַאװ טייז רענעי ןופ ןטייק זופ יוו

 גנורעטסייגאב ןוא ןערב טימ קידנעגניז ,ןייז תבש ?בקמ ןלוש עיינ ערעייז ןיא

 : יולח המלש ,ררושמ ןשינאּפש-שיריי ןופ ננאזענ עטלא סָאד

 ...הלבקנ תבש ינּפ ,הלכ תארקל ידוד הכל ---

 ןייז וצ ןיילא ןעוועג טרעשאב זיא רימ סָאװ ,טיירפעג רימ בָאה ריא ,ָאי

 .ןבעל שיריי ,יינ א ףיוא טצַארּפש דרע רעדמערפ רעד ןופ יוװ ןעז וצ ,היאר דע זא

 ןסרוק טנװַא עלאגעל'מוא יד

 -טיונ רעד ןנעוו עכעלטנגוי עּפורג א טימ טדערעגפיונוצ דיז בָאה דיא
 ןקיזָאד םעד טיס .ענעסקאוורעד ראפ ןסרוק-טנווַא ןדנירג וצ טייקידנעוז
 יד טָאה רע .וָארעייא -- רַאטקעריד-לוש םוצ ןעמוקעג רימ ןענייז קנאדעג
 טָאה טאר רעשינַאנאדעּפ רעד .טאר ןשינַאנאדעּפ םייב ןעמונעגנפיוא ענארפו
 וצ טגַאזעגוצ זדנוא ןוא ,גנאלראפ רעזדנוא ףיוא ןפורעגּפָא םיראוו רעייז ריז
 .וו"אא רערעל יד ,ןרעמיצ-סאלק יד ,ףליה עלופ יד זבענ

 עשידיי יד ןשיווצ עדנאנאּפָארּפ עליטש א ןריפ ןבייהעגנַא בָאה דיא
 עקיזָאד יד ףיוא ןסילשנַא ריז ןלָאז ייז זא ,קירבאפ-רעדעל רעד ףיוא רעטעבראי
 רעד ןעווענ זיא ןענאטשעגוצ דלאב זיא סָאװ רעטשרע רעד .ןסרוק-טנווַא
 ןרָאװעג סנטצעל זיא סָאװ ,"רעלאמ רעד" ,לכענעה רעטיישראפ ,רענעזַאלעצ
 ןפלָאהעג דיוא רימ טָאה רע .קירבאפ רעד ףיוא רעצישאב רעקידנעטש ןיימ
 .טלקנעװוקעג ךַָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטעברא ערעדנא לָאצ א ןדייררעביא
 ןרָאװעג טעדנירגענ ןענייז ?ואלסָאראי ןיא יו גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע
 .וסרוק-טנווַא רעטעברא ,עלאגעלמוא ,עטשרע יד:

 יעג טָאה עּפורג ןייא .ןסאלק ענעדיישראפ טרימרַאפ דיז ןבַאה סע

 עשידיי עטירד א ,רוטארעטיל עשידיי עטייווצ א ,ןביירש ןוא ןענעייל טנרעל

 א טלעווקעג טָאה רימ ייב !צראה ןיא .טפאשנסיוו רוטאנ עטרעפ א ,עטכישעג

 ,ראז עסיורג אזא ןַאטוצפיוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה רימ סָאוו ,דיירפ סיורג

 . . . סלָאפ רעטעברא ןעמירַא םנופ טייקתוצראה-םע יד ןביירטראפ ןפלעה וצ

 טלדנאווראפ ,זכיגניא רַאג ןיילא דיז ןופ יו זענייז זסרוק-טנוװַא יד טא
 ןוא זייוקיצנייא ,טייהרעליטש .עשזריב רעטעברא רעתמא ןא ןיא ןרָאװעג
 ןיא ןעמוקפיונוצ דיז טעברא רעד דָאנ ,טנוװַא רעדעי ןעמ טגעלפ ,זייוכעלרַאּפ
 יד זא ,ןייגרעדנאנאפ טייהרעליטש דיז ןעמ טנעלפ טנוװָא ןיא טעּפש ןוא ,לוש

 ןרָאװעג טציא זיא לוש יד .זסיוורעד טינ דיז הלילח לָאז ײצילַאּפ עקיטרַא
 .רעטעברא ענעפַאלעגנָא רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ יד ראפ רעטנעצ-טּפיוה רעד

 טפאשטנאקאב ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ַָאד .טננעגאב דיז ןעמ טָאה ַאד
 ריז טָאה סאו קעטַאילביב עשידיי עקיצנייא יד ,דעלדיימ ןוא םירוחב ןשיווצ
 ןוא סעיצקעל יד ראפ .רעזעל עיינ ןנַארקעגוצ טָאה ,לוש רעד ןיא ןענופעז
 ,טריטוקסיד טָאה ןעמ ווו דעלזיירק טרימרַאפ דלאב ריז ןבָאה ,סעיצקעל יד ךָאנ
 עשיטילַאּפ עניימעגלא ןוא ,סעיינ עשידיי ןנעוו ,המחלמ רעד ןגעוו טסעומשעו
 .ונארפ
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 רעקינייוו-רעמ טנורגרעדאפ ןיא זקורוצסיורא ןזיוואב ןיוש דיז זבַאה סע

 -ןלָאװער א ןעננאנעגכרוד טאהעג ןיוש ןענייז סָאװ ,רעטעברא עקיניזטסווואב

 -ַאס הילדג ייב טעבראעג טאהעג רעירפ ןבָאה ייז ןופ עקינייא .רדח ןרענַאיצ

 -ענַאיצולַאװער" רענעפורעג יוזא רעד ןיא קירבאפ-רעדעל רעד ןיא ןעכודָאל

 טשיװענּפָא ןצנאגניא יז טָאה המחלמ עקיטולב יד סָאװ ,ןָאנראמס טָאטש "רער

 ןעוועג גנאלנרַאי ןיוש ןענייז רעטעברא עקיזאד יד .דרע רעד ןופ םינפ ןופ

 זופ רעדילגטימ ייטראּפ עמייהעג רעדָא ,(ןָאינוי) ןייראפ א ןופ רעדילגטימ

 טנעמארעּפמעט ,ןבעל דס א טכארבעגניירא ןבָאה ייז .,ןויצ-ילעוּפ ןופ ,"דנוב"

 ןבַאה ןגארפ רעטעברא ןיא טייקפייר ןוא ןסיוו רעייז טימ .סעיסוקסיד יד ןיא

 -ררד זסיוועג א ,רעטעברא םלוע ןקירעביא םעד דצמ ,ךיז וצ ןפורעגסיורא ייז

 -רעדירב ערעייז ןשיווצ סָאװ ,ץלַאטש ןסיוועג א טליפעג דיוא זבאה ייז .זרא

 םעד טימ וליפא ןטסעמראפ ריז ןענַאק סָאװ ,עכלעזא ריז ןעניפעג רעטעברא

 .עיסוקסיד א ןיא טנעגילעטניא ןטסערג

 יו ,ןזייוואכ ןבייהעגנָא דיז ןבָאה סע יוװ גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע
 ףיוא ןרושארב ,זלאנרושז ,רעכיב ,זטפירש עלאנעלמוא ,דרע רעד רעטנוא ןופ
 -עטניא יד .טנאה וצ טנאה ןופ ןייג ןבייהגנַא ןבָאה סָאװ ,שיסור ןוא שידיי
 -ראפ עגנע ראפ ןענעיילרַאפ סע ל?ליטש רעד ןיא ןנעלפ רעטעברא ערעטנעגיל
 .רעלזיירק ענעסַאלשעג ןוא ,סעּפורג עכעליורט

 ,ןטעב לָאמנייא טינ רימ טנעלפ ,ווַארעייא ,רערעל רעשיטאּפמיס רעד
 ײצילַאּפ יד ביוא .הרושכ ןיינוצ ַאד לָאז ץלא זא ,ןבענ ננוטכא ןעז לָאז ךיא זא
 רַאנ ,רערעל יד ראפ הנכס א רָאנ טינ ןייז טעװ ,ןסיוורעד דיז םולשו-סח לָאז
 .ףיא .לוש רעד ןופ ץנעטסיזקע רעצנאג רעד ראפ ןוא רעטעברא יד ראפ ריוא
 .דאוו רעד ףיוא ןענאטשענ ?ַאמעלא ןיב ךיא .ןענאטשראפ טונ םיא כָאה
 -ּפַא ;רערעדנא רעד ןוא עּפורג ןייא ןשיוװצ רעלטימראפ רעד ןרָאװעג ןיב ךיא
 זבעגעגרעביא סע ןוא "לוסּפ ףירט" םענעטַאבראפ םעד םענייא ייב ןעמונעג
 ,ןטייווצ םוצ

 טזַאלעגרעביא זבאה ןטנוװַא עשיטילַאּפ ןוא עלערוטלוק עקיזָאד יד טָא

 טילפ סָאװ זיב א יו .טנרעלענ קיסיילפ בָאה ךיא .םשור ןקראטש א רימ ףיוא

 "מורא ךיא ןיב יוזא ,ראטקענ ןסיז םעד טלמאז ןוא םולב וצ םולב ןופ םורא

 ,סעומש א וצ רעיוא ןא טניילענוצ ַאד .רעטייווצ א וצ עּפורג זייא ןופ ןעגנאגעג

 ענולק ,ענייש יד טימ ריז קידנקיווק ,זוזּפיחב ןעגנולשעג ןוא דוב א טּפאכעג ַאד

 .רערעפיט א ,רערעטיירב א ןרָאװעג זיא טלעוו רעד ףיוא קוק ןיימ .ןעקנאדעג

 -ַאזַאמ עצראווש םימ ,רעטעברא ןעזרעד ריז ראפ לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא

 גנארד !קראטש א טימ ,ץנענילעטניא עפיט א ןנַאמראפ סָאװ ,טנעה עקידסעיל

 ןגָארט ייז .ןעמעלבַארּפ עכעלטלעוו ןוא עשידיי ןיא ךיז ןעלבירג וצ ,ןענרעל וצ

 רעד ראפ גנוזיילסיוא ,הלואג ןופ ןצראה ןיא ןביולנ ןקימאלפ א טימ םורא ריז

 -ַאֹּפ עסייה יד זיא .קלאפ עשידיי סָאד דיוא םכותכ ןוא טייהשטנעמ רעצנאג

 ווא סעצווַאסעסע ,סעצווָאדנוב עמייהעג יד ןשיווצ ערעייז סעיסוקסיד עשיטיל

 םנה .תמא קיטש א ןעזעג טקנוּפדנאטש רעדעי זיא ךדיא בָאה ,ןטסינויצ-ילעוּפ

 ,םזינויצ םוצ ןעוועג טניונעג רעמ ךיא ןיב רוטאנ ןוא רעטקאראכ ןיימ טיול

 . . . םייח םיקולא ירבד ולאו ולא זא טליפעג ךיא בָאה ךָאד
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 ,השבלה רעמערא ןיימ ןוא ננורענרעד רעגראק ןיימ ףיוא קידנקוק טינ
 סע .ןבילג ןוא טומ ,ךדיירפ טימ ןעגנוזעג ןצראה ןיא רימ ייב דַאד טָאה
 -נוריסאּפ ,ןשינעעשעג עסיורג רעייז ראפ ןעייטש רימ זא ,טביולגעג דיז טָאה
 ןסיורג םעד ןופ ןוא .טלעו יד ןעלסיירטפיוא ןכיגניא רָאנ ןלעוו סָאװ ,ןעג
 ךָאנ טעװ ,1914 רַאי ןרעטצניפ םעד ןיא זבייהעגנָא דיז טָאה סָאװ ,?ובמ-טולב
 זביולג ךָאנ ףראד ןעמ .ןעמעלא ראפ טלעוו ערעסעב א ,ערענעש א ןעמוקפיוא
 .ופָאה ןוא ןטראוו ,ןטראוו ןוא

 וו ,קירבאפ-רעדעל רעד ןופ טציטשעג ןעוועג זיא ןוחטיב רעד טָא
 : ןטעטילאנאיצאנ ענעדיישראפ ןופ רעטעברא רעטרעדנוה טעבראעג ןבָאה סע

 -עשזעב" םעד ,רעטעברא ןשידיי םעד ןשיווצ זא ,ןעזעג בָאה דיא (1
 רעד ייב ןַא תורוד ןופ טבעל סָאװ ,רעטעברא ןשיסור-סיורג םעד זוא ,"ץענ
 .וסערעטניא עקידתופתושב ,עמאזניימעג ןאראפ ןענייז ,עגלַאװ

 יוזא זיא רעטעברא רעד סָאװ סָאד זא ,טנרעלענ ךיוא בָאה דיא (2
 -ייז קידלוש רָאנ ,אפונ םיא ןיא דלוש יד טינ טגיל ,דנסיוומוא ,ןענאטשענּפָא
 וצ סיוא טמוק םיא עכלעוו ןיא ןעגנוגנידאב עשיפאלקש ,עקירעיורט יד ןענ
 -סטעברא םנופ ייס ןוא הכולמ רעד ןופ ייס טכארטאב טרעוו רע ?ייוו ,זבעל
 -ודָארּפ וצ יו רעמ טשינ זיא אדבוע ןייז סָאװ ,טקעיבָא ןא יו רעמ טינ רעבענ
 ,ךעלקערב יד וצ זיולב ןעמ טפראוו ןיילא םיא ןוא ,שרעדנא ןצימע ראפ ןריצ
 .שיט ןכייר םנופ ּפָארא ןלאפ סָאוװ

 טלַאמעד ןלעוו רעטעברא יד זא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוקעג ןיב דיא (3
 ןייז רַאנ ןלעוו ייז ביוא ,זעננוגנידאב ערעסעב ךיז ראפ ןפמעקסיוא ןענַאק
 זעמ ןכלעוו טימ ,חוכ א ןייז ייז ןלעוו טלַאמעד .טריזינאגנרַא ןוא טקינייראפ
 רעדער עלא זביילב ,ליו רעטעברא רעד ןעוו" ?ייוו ,ןענעכער ןזומ דיז טעוו
 ."ליטש

 ,םישוח עניימ עלא טימ טריּפשעג סע בָאה דיא ,ןעזענ בַאה דיא (4
 טמוק ןשטנעמ-סטעברא ןקיזַאד םעד טָא ןופ המשנ רעד ןיא ףיט סעּפע זא
 -נייא רעד טעװ טָא ,טָא .דיז טנעוואב סעּפע ,טרָאד דיז טריר סעּפע ,רָאפ סעּפע
 סיפ יד ףיוא ןַאט לעטש א ריז ,ןּפאכפיוא ךיז םלוג רעטדימשעג רענעפַאלשענ
 . . . טכער ןייז ןרעדָאפ ןעמענ טעוװ זוא

 ךיא בָאה ,רורע ןחלוש ןשיטסילאיצַאס םנופ תיב-ףלא ןטשרע םעד טָא
 -נַאט םענעגנייא ןופ ,גנוראפרעד רענענייא ןופ רָאנ ,ךוב ןופ רָאנ טינ טנרעלעג
 טלעטשעג ריז ךיא בָאה רעבירעד .ןבעל רעטעברא זטימ טקאטנַאק זכעלגעט
 ןייז ראפ ןפמעק .דאז רעטעברא רעד דיז ןענעמדיוו וצ ,?יצ-סנבעל זיימ ראפ
 ךיא לע םורא יוזא ,טלעוו רעד ןופ רעטעברא עלא טימ דיילנוצ גנויירפאב
 היהו" םעד ,םיאיבנ ערעזדנוא ןופ םיורט ןטלא םעד זכעלקריווראפ זפלעה
 . . ."םימיה תירחאב
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 יושע מייט יירדיײ יד

 .1917 ,ראונאי ,לװאלסַאראי

 עלעסיב םעד ןופ גנאל ןסינעג וצ זעוועג טרעשאב טינ זיא רימ םינּפה
 ,קירבאפ-רעדעל יוואקראה רעד ףיוא ןפאשעג ריז בָאה ךיא סָאװ ,הוולש ןוא ור
 -עברא עלא טימ טעדניירפאב ןוא טבעלעגנייא טאהעג ןיוש ךיז בָאה ריא ּגוו
 -ישנַא עזייב א ,הרצ עיינ א רימ ףיוא טגַאיעגנַָא ךיז טָאה גנולצולּפ ,רעט
 .טכירעג טינרָאג ריז בַאה דיא סָאװ ףיוא ,שינעק

 טָא ןעשעג זיא ,עידעמאק-ינארט יד ,טגָאזעג רעסעב רעדַא ,השעמ יד

 ; יוזא יוװ

 רעביא רעעזפיוא רעד ,"ישראטס" רעד טָאה ןנרַאמירפ ןסיוועג א ןיא
 בײהנָא יד ןיא ןאמנגנוי א טריפעגניירא (גנולײטּפָא) "עינעלעדטַא" רעזדנוא
 ןייז יו ,טָאה ןוא ,םינּפ ןטרעצענּפָא ,ןכיילב ,ןלעדייא ןא טימ ,רעקיסיירד
 : לוק ןפיוא ,ךיוה ןפורעגסיוא ,זיא רעגייטש

 םעיינ א ,דלָאי ןשירפ א טכארבעג ךייא ךיא בָאה טָא ,הרבח ,יעה ---
 ! "שטייט-שטייר"

 ףיוא יו קעווא "עינעלעדטַא" עצנאנ יד זיא ,סעיינ יד קידנרעהרעד
 דיז טָאה סָאװ ,רעטכעלענ א ,יירשעג א ,למוט א ןרָאװעג זיא סע .רעלדער
 רעדעי ."עיאקסרעטסאמ" רעסיורג רעד ןופ דעלעקניוו עלא רעביא ןנַארטעצ
 לטרעוו-קזוח רעדנא ןא ,ץיוו רעדנא ןא ןנַאז וצ טסיילפעג ךיז טָאה רענייא
 .רימ טניימעג ריוא אליממ ןיוש טָאה סָאװ ,"שטייט" םעיינ םנופ ןובשח ןפיוא

 ! ןיירא ןטאט רעייז ןיא חור א ! ? ןשטייט רעדיוו ---

 ! זדנוא ףיוא "ןשטייד" ןופ שינעקישנַא זא ---

 ! ןשטייד זייק טימ ןטעברא טינ זליוו רימ ---

 -וָאטַאנאז" רעד ןיא ,"ןטארקַאטסירא" יד וצ ,ןיהא ןיינ ייז ןלָאז ---
 ! "ענישטש

 -רעּפעטש יד טניימעג ייז ןבָאה "ןטארקַאטסירא" יירשענ םעד טימ

 ,ןטנעגילעטניא ןופ ןענאטשאב זיא ייז ןופ לייט רעטסערג רעד סָאװ ,רעטעברא

 רעטעברא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,זפורעג ייז טָאה זעמ יוװ ,"סצנַארַאבַאַאמאס" יד

 .המחלמ רעד ףיוא ןיינ ןופ ןעיירדוצסיוא ךיז ידכ

 רעד זיא ,רעקיטסול ןוא רעכעליירפ ךַאנ ןרעוו ןלָאז ?קאטקעּפס רעד ידכ

 ןָאטעג קאּפ א ךימ ,רימ וצ ןפָאלעגוצ ןכענעה ןטאוועצַאקש ןטימ רעעזפיוא

 ; סמערַא יד רעטנוא

 םעיינ םוצ טּפעלשענוצ דימ דאראּפ סיורג טימ ןוא -- ! שטייט ,םוק ---

 .םיא ןבעל טקנוּפ טלעטשעגקעווא ךימ ןוא "שטייט" םענעמוקעגנַא
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 -םולש" א ייז ןופ טכאמעג ,טנעה סנדייב ערעזדנוא ןעמונעגנָא ןבָאה ייז
 יו זדנוא ראפ טגיינראפ טשרמולכ ריז ייז ןבָאה השעמ-תעשב ןוא "םכילע
 : טייקטסנרע רעטכאמעג טימ ןפורעגנסיוא ןוא ןטנעגילעטניא עטכע ,עתמא

 -סָאג ,ימאקאנז ישַארָאכ שאנ םאוו טיװאטסירּפ טסעשט םעיעמיא" ---

 ראפ ןלעטשוצראפ דובכ זטסערג םעד ןבָאה רימ ,ה"ד "! שטייט ַאקציא זידָאּפ

 ,שטייט קחצי 'ה ןטנאקאב-טונ רעזדנוא רייא

 -ָארשעצ א ךדעבענ ןענאטשעג זיא ןאמרעגנוי רענעמוקעגנַא ,רעיינ רעד
 םיא ףיוא ןעוועג זיא'ס זא ,בייל ןצנאג ןפיוא טרעטיצענ ,רעטלמוטעצ א ,רענעק
 .תונמחר א טושּפ

 יצ ,סייו רעו ? טמוק רע טענאוו ןופ ,טכארטעג ךיא בָאה ,סייוו רעוו
 ? ךיא יו ןפוא ןבלעז ןפיוא שטייט ןעמַאנ םוצ זעמוקעג טינ זיא רע

 גונעג טאהעג ןיוש ךיז טָאה םלוע רעטעוועדליוװעצ רעד יו םעדכַאנ
 -עג טָאה ץראה רעייז לּפיוו ,דיז ןעירשעגנָא ןוא טעשטָאכאכעגנַא ,טכאלעגנַאי

 םעד .טעברא רעד וצ קירוצ ןיינ ןעמעלא ןסייהעג רעעזפיוא רעד טָאה ,טסולג
 םענרעדעל ,ןקיצומש ,ןטלא ןא ןפרַאוװעגוצ רע טָאה ,ןאמנגנוי ןדמערפ ,םעיינ
 טָאה סָאד .טייז ןיימ ייב ןטעברא טלעטשעגקעווא אקווד םיא ןוא דוטראפ
 ,ןטייווצ א ןייז ברקמ ןוא ןבעג גנוטכא לָאז ,שטייט קחצי ,דיא זא ,זסייה טלַאזעג
 .תוכייש עטנעאנ א סעּפע ןעוועג טלַאװ ןדייב זדנוא זשיווצ יו ,"שטייט" םעיינ

 ,קידנגָאזנָא ,טפייפעצ דיז טָאה קירבאפ ןופ (לאנניס) "קַאדוה" רעד זעװ
 ןיימ ןדאלעגנייא ךיא בָאה ,גָאטימ ןסע ןופ טייצ יד ןעמוקעג ןיוש ןיא סע זא
 יד ּוװ ,"עניישט" רעטסטנעַאנ רעד ןיא ןסע רימ טימ זייג וצ ןטנאקאב םעיינ
 .ךינ רעד ףיוא ןסעּפָא ןּפאכניירא ריז ןגעלפ קירבאפ רעזדנוא זופ רעטעברא

 !סע ןוא ןציז יוזא ןלעוו רימ תעשב זא ,ןעווענ ייברעד זיא הנווכ זיימ
 רעתמא ןא רע זיא יצ ןנירקסיורא סעּפע זעגעק םיא ןופ רשפא דיא לעוו ,תודיחיב
 .ןיב ךיא יו שטייט אזא רעדַא ,שטייט

 ראפ ןסע טלעטשאב ןוא לקניוו א ןיא םיא טימ טקורראפ דיז בָאה ריא
 ףיוא .ןסע םוצ טרירענוצ טינ וליפא דיז טָאה טסאג זיימ רעבָא .ןדייב זדנוא
 ; ענארפ ןיימ

 ? טינ ריא טסע סָאווראפ ---

 : טרעפטנעעג רע טָאה

 ,טינ רימ טרעגנוה סע ,קנאד א ---

 -ָאנ ןשלאפ א גנאל ןנַארט ןופ ,רעטלעטשראפ רענעראפרעד סלא ,ךיא
 סעּפע .ןצראה ןפיוא םיא טקירד סָאװ סעּפע זא ,טקרעמאב דיילג בָאה ,ןעמ
 סע בָאה רדיא .ןייר טינ זיא ןסיוועג סָאד ןעמעוו ייב םענייא יוװ ,םיא טרעטאמ
 ץנייז ןיא ןוא ןגיוא עקיורמוא ענייז ןופ קוק םענעקַארשעצ םעד ןיא טנעקרעד
 ,ןדייר סעּפע רימ טימ ליוװ רע זא ,טליפעג בָאה ריא .ןעגנונעוואב עזעוורעג
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 יורטוצ ןייק טינ רע טָאה רשפא ןוא טומ ןייק טינ טָאה רע רַאנ ,ןלייצרעד סעּפע

 .רימ וצ

 ןופ שטייט רעתמא ןא עקאט רע זיא יצ ,ןסיוו וצ טייקירעגיינ יד םנה
 קראטש רימ ןיא טָאה ,ךדיא יו "שטייט" אזא ראג זיא רע רעדָא ,ויתובא תובא
 ךיז בָאה ךיא .טייקיטלינכיילג ןופ ענימ א טכאמעג ךיא בָאה דָאד ,טנערבענ
 ,ייט ןסייה ןטימ טּפוזראפ ןוא טיורב "עוועזאר" ,עצראווש סָאד טייקעגנ קִינר
 .ןניוושעגנ דיוא זוא

 ןרָאװעג זיא ,טינ ןזעוו ןייק םיא ןופ ךאמ ךיא זא ,קידנעעז ,רעבָא רע
 א ליטש ןוא טצפיזענּפָא ,ןַאטעג טסוה א רע טָאה דעלדנע ,רעקיורמוא דַאנ
 ; רימ וצ ןַאטעג גָאז

 ? (רעזָאלמייה) ץענעשזעב א טייז ריא --

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,אי --

 ? ריא טמוק עינרעבוג א ראפ סָאװ ןופ ---

 -ענּפָא ץרוק ךיא בָאה -- ! ץענעשזעב א ? אנימ אקפנ יד זיא סָאוװ --
 ,טקאה

 זוא ןבעגענ ?טסוה ןפניניילק א רעדיוו רע טָאה ,ןגייווש טנעמַאמ א ךָאנ
 : רעטרעוו רַאּפ א רָאנ ןפרָאוװעגניירא

 ,עינרעבוג ךענליוו ןופ םוק דיא --

 .טרָאװ א ןעקנעש וצ םיא טקיליוואב םיוק ךיא בָאה --- . . . ריוא ךיא --

 ,ןבענענוצ ךָאנ ךיא בָאה ,טייקרעכיז רעמ םיא ןבעגנוצוצ ידכ רַאנ
 : די רחאלכ

 ...דזעינא רעקייליוו זופ דיוא זיב ךיא ---

 םוק דיא זא ,רימ זופ טרעהרעד טָאה זאמרעגנוי רעדמערפ רעד רָאנ יוו
 זעמונעג ריז טָאה רע .טנאוו יד יוװ דיילב ןרָאװעג רע זיא ,דזעיּוא רעקייליוו זופ
 א ןנַארקענ גנולצולּפ טלַאװ רע יוװ טקנוּפ ,זיהא ןוא רעהא לקנעב ןפיוא זעיירד
 .קיטייוו-דיוב זקראטש

 ,הרומג הליחמב ,ריוא זיא רע זא ,ןרָאװענ רָאלק רימ זיא טציא טשרע

 רע .דיא סָאװ (ריטרעזעד) "זַאה" רענענייא רעד ;רדח ןיימ ןופ "שטייט" א

 -אטס" רעוואלסדוב זבלעז םייב טלדנאהעגנייא רעכיז ןעמַאנ ןקיזַאד םעד טָאה

 ,יקסנילַאד םחנמ ,זזח רענשטעדַאלַאמ רעד ,רעטעפ ןזיימ זעמעוו ייב ,"עטסַאר
 ןיב ךיא זא ,טביולג ,סיוא טזייוו רע רָאנ . . . האיצמ ןיימ טפיוקעגנייא טָאה
 . . .שטייט רעטכע רעד

 גנולצולּפ זיא סָאװ ,טייקליטש עקטירדענ ,ערעווש יד זסיירוצרעביא ידכ
 : ןַאטעג גערפ א םיא דיא בָאה ,זדנוא ןשיווצ ןענאטשטנא
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 ? ריא טמוס רזעיוא זא ראפ סָאװ ןופ ---

 םיוק רע טָאה -- ,דזעיּוא רעקיילידוודוו ןופ ךיוא םוק-ק-ק ריא ,ךיא ---
 רע יו ,זגיוא עקידנטעב עכלעזא טימ רימ ףיוא קידנקוק ,טלמאטשענסיורא
 .אמעליר ןייז ראפ העושי א טכוזעג רימ ייב טלַאװ

 דעטשרמולכ טימ ןפורעגסיוא דיא בָאה -- ! לאפוצ א ראפ סָאװ ,דא ---
 .רזעיוא ןבלעז םנופ ןעמוק ,ןעמַאנ ןבלעז ןטימ ,ןריי ייווצ --- ,גנורעטסייגאב
 רעטרעוו יד ייב -- ! ? םיבורק דעלקיטש רשפא רָאנ ןענייז רימ זא ,דעלגעמ
 רע סָאװ ןעז וצ ,זגיוא עכעלגנירדכרוד רַאּפ א םיא ףיוא טלעטשעגנַא דיא בָאה
 .זנַאז רעטציא טעוו

 דאפ ןקָארשרעד ריז טָאה רע קיטנעק .ּפָאק םעד ןזָאלענּפָארא טָאה רע
 ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה ,ןטארראפ הלילח ךַאנ םיא ןעק סָאוװ קערש רענעגייא ןייז
 : לוק ליטש א טימ ןפורעגנַא ריז ןוא ןָאטעג לכיימש א טשרמולכ ,חוכ א

 "בתכנ" א רַאנ ,עינרעבונ רעקסנימ ,ווָאסירַאב זופ ךיא ןיב ןיילא ---
 . . .ןטרַאד ןופ ריא זיב

 םיא ךיא בָאה -- ,ןטרָאד ןופ בתכנ א יװ רעמ טינ דיוא זיב דיא ---

 ,טרעכיזראפ

 ךיא ןוא .ןיסחויה רדס" ןייפ ףיוא טנערפענ טינ ךימ רע טָאה רעמ
 .םעומש רעטשרע רעזדנוא טקידנעעג ריז טָאה םעד טימס .טינ ךיוא םיא

 -עגוצ קראטש ריז רע טָאה ,געט עכעלטע עטשרע יד ןופ ףיולראפ ןיא
 קילרנעצ א עדאווא טימ רימ ראפ ןעוועג רעטלע זיא רע שטָאכ .רימ וצ ןדנוב
 רימ טָאה רע .טקעּפסער דס א ןזיוועגסיורא קידנעטש רימ רע טָאה רָאד ,רָאי
 -אּפ א טימ ןעוועג דבכמ דימ ;"ןגרַאמ טוגנ" ןעמעראוו א ןנַארטעג ןנעקטנא

 רעטלא ןא רענייז ןיוש ןעוועג טלָאוװ ךיא יו טכארטאב ךימ טָאה רע .סָאריּפ
 ,ץרא-דרד םעד טָא רימ וצ טליפעג רע טָאה רשפא .,ןאמסדנאל א רעדָא ,רבה
 זיא רע תוכז סעמעוו ןיא ,שטייט ןתמא ןא ראפ טכארטאב רימ טָאה רע ?ייוו
 . . . המחלמ רעד ףיוא ןיינ ןופ ןרָאװעג ?וצינ

 ןעמַאנ ןטימ עדייב רימ זא ,ןעוועג טינ קפס ןייס רעמ ןיוש זיא רימ ייב
 ךיא .ןעמאמ ןייא ןופ רעדירב ,זטרָאּפסאּפ ערעזדנוא טיול ,זענייז "שטייט"
 ,שטייט ןתמא ןא ןופ לָאר יד רעטייוו ןליּפש וצ דיז ייב ןסָאלשאב רעבָא בָאה
 .ןזָאל רָאנ ריז טעװ סע יוװ ננאל יוזא

 טרעהעגפיוא גנולײטּפָא רעזדנוא ןופ רעטעברא יד ןבָאה זייווכעלסיב
 -- ןעמַאנ ןבלעז ןטימ ןסייה ערייב רימ סָאװ ,ןסאּפש וצ ןוא ךיז ןעלציוו וצ
 רעכעלנייוועג ץנאג א יו ןגיוא ערעייז ןיא טקוקעגסיוא ןיוש טָאה סָאד .שטייט
 ידכ רָאנ .ןעמַאנ ןבלעז םעד ןגָארט ןשטנעמ עדמערפ-דליוו ייווצ סָאװ ,לאפוצ
 םעיינ ןפיוא ,"שטייט" ןטלא םעד ,דימ ,ה"ד ,ןעמענ עדייב יד ןשימראפ וצ טינ
 שטייט" --- םיא ןוא ,"סנייא רעמונ שטייט" ןפורענ ךימ ייז זבַאה ,"שטייט"
 ."ייווצ רעמונ
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 ןקיטסָארפ ,ןטלאק א ןיא ,לַאמנייא .םישדח רַאּפ א רעביראפ זענייז סע
 ןפאפעגניירא רערעזדנוא "ישראטספ" רעד זיא ,ראורבעפ שדוח בייהנא ןיא ,גָאט
 דיז ,ןטייז יד ראפ טנעה עדייב טימ ריז קידנטלאה ןוא "עינעלעדטַא" רעד ןיא
 .ןלאפאב גנולצולּפ םיא טלָאוװ עקירעטסיה א יו ,רעטכעלעג ןופ טלסיירטעג
 שירחוס א ןיא ןָאטעגנָא ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא דיי א ןעגנאגעגכַאנ זיא םיא רָאנ
 .לדרעב ץראוושד-דנור א טימ ,רעקיצײלּפ-טיירב א ,רעכיוה א ,לרעטופ

 -נכייק ןפיוא ןגיוא ערעייז טצַאלגעגסיוא רעטעברא יד זבַאה הליחתכל
 רעטכעלעג ןופ תחדק א ןיא יוװ ןפרַאװעג ץלא דָאנ דיז טָאה סָאװ ,ישראטס זקיד
 -ענ ןקידהנושמ זייז זופ הביס יד ןייז ןעק סע סָאװ ,ןענאטשראפ טינ ןבָאה ןוא
 רימ וצ ןכייצ א ןבעגעג גנונעוואב-טנאה א טימ טָאה רע ןעוו טשרע .רעטכעל
 רעכיג סָאװ ןלָאז רימ זא ,רימ ןבעל ןענאטשעג זיא סָאװ ,שטייט ןטייווצ םוצ ןוא
 זיא בלאה ןוא שיסור ןיא בלאה טדערעגסיורא םיוק רע טָאה ,םיא וצ ןעמוקוצ
 ; םענעמוקעגנַא םעיינ ןפיוא רעגניפ א טימ קידנעלטייט ,שידיי

 רעיינ רעד טָא ! שטייט עשזַאט טאטע --- אכדאכזדאכ ,אטאיבער ---
 ? םעד וצ ריא טנַאז סָאװ ! שטייט א ךיוא זיא דלַאי

 ,עיאקסרעטסאמ רעד ןטימ ןיא טכארקעג גנולצולּפ טלָאװ עבמָאב א ןעוו
 -עברא יד ייב ןפורעגנסיורא טָאה סע יוװ ?מוט אזא ןפורעגסיורא טינ סע טלָאװ
 דלאב טָאה סע ."ושטייט יירד" יד זופ עיצאסנעס עטעטראוורעדמוא יד רעט
 ןטלאוו ָאד יו טקנוּפ ,יירעשטַאכאכ אזא ,רעטכעלעג אזא טּפאכעגמורא ןעמעלא
 .לָאמנייא טימ סעידעמַאק עלא ןרָאװעג טליּפשענ טציא

 ,ךיא .בלול א יװ קערש ןופ טלסיירטעג דיז טָאה ייווצ רעמונ שטייט
 ,ןכאל ךיוא ךיא לָאז יצ ,ןָאט וצ סָאװ טפסווועג טינ בָאה ,סנייא רעמונ שטייט
 -ןאפ יוזא טקוקענסיוא רימ טָאה ענעצס עצנאנ יד ? ןקערש ךיוא דיז רעדָא
 ,שטייט רעיינ רעד .ןיילא לווייט םנופ ל?יּפש א יוװ ,דעלביולגמוא זוא שיטסאט
 אד סָאװ ןענאטשראפ טינ ןוא רעקידלבלובמ א ןענאטשעג זיא ,יירד רעמונ
 .רֵאפ טמוק

 -רעד יד וצ ןעגנאגרעד דיוא ןענייז ןרעטכעלענ יד ןוא ןעיירשעג יד
 ערעדנא יד וצ ןוא יײרעּפעטש רעד וצ ,יירעטסוש רעד וצ ,זטאטשקרעוו עקַיייב
 ןפיול וצ ןעמוקעג ןעמ זיא םוטעמוא ןופ .קירבאפ רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא
 ףיוא "ןשטייט" יד ןופ עיזאווניא רעד ןופ ,רעדנווװ ןזייב םעד טָא ןקוקוצנַא
 .קירבאפ-רעדעל יוואקראה רעד

 -אב םוצ "ןטעבראפ" ןעיירד זדנוא זעמ טָאה נאט ןבלעז םעד ןזיא ךָאנ
 עשביה א ןבילקעגנעמאזוצ ךיז טָאה רָאטנאק םורא .רָאטנאק ןיא סָאבעל
 -ענ ןעוועג ןענייז עלא .רעכוטראפ ענרעדעל ערעייז ןיא רעטעברא עטּפָאכ
 זןעשעג טעװ ַאד סָאװ ,זסיוו וצ קירעניינ קראטש ןעוועג ןענייז עלא .טנאּפש
 .ץל רעד לכענעה טכַאקעג קראטש ריז טָאה סרעדנוזאב ."ןשטייט יירד" יד טימ

 עלַאנ ןופ ןינמ א ןבַאה סָאבכעלאב רעמורפ רעזדנוא טעוו זכינניא ---
 .טהמכחעג דיז רע טָאה -- ! ןשטייט
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 -עננָא ןא ,רעננערטש א ןסעזעג זיא ,יוואקראה ,סָאבעלאב רעטלא רעד
 ,רעטלאהכוב ,רעביירש ,םמעדייא ,ןיז ענייז ןופ טלגנירעגמורא ,רעטערומכ
 זדנוא טָאה רע רינג יוװ .ןטּפשמ וצ ןעוועג טיירג ןיוש ,םיתרשמ רצוי זוא םיתרשמ
 ודנוא ףיוא טלעטשעגנַא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז רע טָאה ,ןעמוקניירא ןעזרעד
 : סעכ טימ ןעירשעצ ריז ןוא ןגיוא עטלירבאב ,עפראש ענייז

 ! ? ריא טייז רעוו --

 רענייא ןקוקרעביא ןעמונעגנ ריז ןבָאה ,"ןשטייט יירד" יד ,ה"ד ,רימ

 לָאז רעטייווצ רעד זא טראוועג טָאה זדנוא ןופ רענייא רעדעי .,ןרעדנא ןטימ

 : ןעירשעצ רעכעה ךָאנ דיז טָאה סָאבעלאב רעד .,ןושל טימ ןעמוקסיורא

 ! טרער ! ? ןרָאװענ טמוטשנא ריא טייז סָאו ! ? ריא טנייוװש סָאוװ ---

 וצ לעפאב א ןבענעג רע טָאה - } ןטרָאּפפאּפ יד רעהא גנאלרעד --
 .רעביירש ענייז זופ םענייא

 גוו ,לעפטרָאּפ ןסיורג א ןנַארט וצ טכארבעג דלאב טָאה רעביירש רעד

 רעד .קידרבכאפ רעד ןיא רעטעברא יד ןופ ןטרַאּפסאּפ עלא ןנעלענ ןענייז סע

 : וענעייל ןעמונעג ןוא ןטרַאּפסאּפ יירד טּפאכעגסיורא לענש טָאה רעביירש

 ! שטייט שטיוועיעסיַאמ ַאקציא ---

 .שינעּפאלק-ץראה טימ טרעפטנעעג דיא בָאה -- ,(ךיא) אי ---

 ! שטייט שטיוועיעסיַאמ לאומש ---

 .לוק קידרעטיצ א טימ ייווצ רעמונ שטייט טרעפטנעעג טָאה -- ,או ---

 ! שטייט שטיוװעלעסָאי םארבא---

 .טטייט דעיינ רעד טסיירד ןפורעגסיוא טָאה -- ! ריא ןיב סָאד --
 .יירד רעמונ

 -ענ סָאבעלאכ רעד טָאה -- ? עילימאפ ןייא ןופ יירד עלא ריא טייז ---
 .סעכ ןופ ךיז קידנשרעהאב םיוק ,רעטכיר א יוװ ,טנערפ

 רעבָא ,ןיז סרעדורב ןיימ ייז ןענייז ןעמענ יד טול ! הלילח ---
 ייז ! עקירעמא ןייק ןרָאפעגקעווא גנאל ןיוש זיא החּפשמ ןייז טימ רעדורב ןיימ
 שטייט טָאה -- ! לָאמ עטשרע סָאד טציא ייז עז ךיא ! טינ וליפא ךיא ןעק
 .טרעזייבעג דיז יירד רעמונ

 רעטלא רעד טגערפעג רעדיוו טָאה -- ? רעהא עלא ריא טמוק יו ---

 .יוואקראה

 -- ,יוואקראה ןידַאּפסַאנ ,תונמחר טָאה ,רימ ןענייז סעצנעשזעב ---

 : .לוק קידנענייוו א טימ זטעב ריז ןעמונעג ייווצ רעמונ שטייט טָאה

 טָאה -- ! סעצנשעזעב ראפ "?עיטישז עשטשבָא" ןייק טינ זיא ַאד ---

 בילוצ -- : ןעירשעצ ריז ןוא סופ ןטימ ןָאטעג עּפוט ןקראטש א סָאבעלאב רעד
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 -אק ףיוא ךימס ? ןכאמראפ קירבאפ יד רימ ןעמ לָאז ,ןשטייט עשלאפ ,רייא
 ? אה ? ןקישראפ עגרַאט

 "ענג ךיז ןוז רערעטלע סָאבעלאב םעד טָאה -- ? וטסמופ זענאוו זופ ---
 .ענארפ א טימ רימ וצ טדנעוו

 בָאה -- ,דועיוא רעקייליוודו ,עינרעבוג-נ רענליוו ןופ םוק-ק ךדיא ---
 .טרעפטנעעג םיוק דיא

 .ייווצ רעמונ שטייט םוצ זָאטעג ףרַאוװ א ריז רע טָאה -- ? וד זוא --

 טצנעגרעד ייווצ רעמונ שטייט טָאה --- ,ריוב-ב לטעטש ןופ םוק דיא --

 ? רזעיוא זכלעוו זופ ---

 ,'יווצ רעמונ שטייט טרעפטנעעג טָאה --- ,דועיוא רעקייליוו ןופ ---
 .רימ וצ קילב ןעמורק א קידנפראוו

 רעטייוו סָאבעלאב רעד טָאה -- ! ? דזעיּוא רעקייליוו ןופ ךיוא וד ---

 ,.טשרַאפענ

 ןוז רערעטלע סָאבעלאב םעד טָאה -- ? ריא טמוק ןענאוו ןופ ןוא ---

 -דרד טלָאװ רע יו ,ןַאט ןרעקִיּור א ןיא ןיוש ,שטייט ןטירד םוצ טדנעוועג דיז
 .דרָאב סמענעי ראפ טאהעג ץרא

 ריא .בשות רעקידנעטש א טרָאד ןיב ךיא .קסנימ ןופ םוק דיא ---
 .שטייט רעתמא ןא ןיב ךיא .עינרעבוג רענליוו ,דזעיגא רעקייליוו וצ בתכנ א זיב
 לָאז ,בר רעזדנוא ןופ ווירב-עיצאדנעמַאקער א טימ רעהא ןעמוקעג ןזיב דיא
 טָאה .קינטעליב רעטיור א ןיב ךיא .רעדניק ףניפ ןופ עטאט א ןיב ךיא .ןבעכ
 .םעטָא ןייא ןיא ןלָאמענּפָא רע טָאה --- ,זןטעברא ַאד רימ טזָאל ,תונמחר

 -- ,ץענעשזעב א ןיב ךיא .דעלרעדניק ייווצ טימ בייוו א בָאה ךדיא ---
 טכאמ  .ייז ףיוא תונמחר טָאה -- ,ןטעב ןבייהעגנָא ריז ייווצ רעמונ שטייט טָאה
 .ךעלקילנמוא טינ רימ

 ? רעשלאפ א זיא רעוו ןוא שטייט רעתמא ןא זיא ךייא ןופ רעוו --

 רעד ,םעדייא סָאבעלאב םעד ןָאטעג גערפ א טָאה -- ? הדומ דיז טייז ,טנָאז

 .קירבאפ ןופ רעטלאווראפ-טּפיוה רעזייב ,רעגנערטש

 ,יוואקראה רעטלא רעד םיא ףיוא ןעירשעצ דיז טָאה -- ! וד קארוד ---

 רעתמא ןא ָאד זיא סע רעוו טינ וטסעז ןיילא ? ןגערפ ךָאנ טספראד וד ---

 ! רעשלאפ א רעוו זוא שטייט

 ןעק ךיא ! שטייט א יתובא תובָא ןופ ! שטייט רעתמא זא זיב ךיא ---
 בר םייב ןגערפנַא וליפא ךיז טנעק ריא ! ןיליפתו תילט ןיא ךייא ראפ ןרעווש
 טדערעג יירד רעמונ שטייט טָאה -- ,ײצילַאּפ רעד ייב ?ידבהל ןוא טָאטש ןיא
 וי .תופיקת טימ
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 -רעטסעווש יצ ,רעדירב יירד עלא ךָאד ריא טייז ןטרַָאּפסאּפ יד טיול ---
 -ייווצ סָאבעלאב םעד טשימעגניירא ריז טָאה --- ! טעיינז סאוו טרַאשט ,רעדניק
 .זוז רעט

 טינ טָאה -- ! טינ ייז סייוו ריא ! טינ ייז ןעק ךיא ,רעווש ךיא --
 .יירד רעמונ ,שטייט רעתמא רעד ןהנעט וצ טרעהעגנפיוא

 ןבָאה עלא .ארומ טימ ןרָאלעגנָא ןעוועג זיא רָאטנאק ןיא טפול יד
 ךיז ןבַאה ןיילא "ןשטייט יירד" יד ןוא ."ןשטייט יירד" יד ראפ ןקָארשעג ריז

 .קערש ןופ סיפ יד ףיוא ןטלאהעג םיוק

 ,רעטציירעצ א ןוא רעטנערעגפיוא זא ,יוואקראה ,סָאבעלאב רעטלא רעד
 ךיז רע טָאה גנולצולּפ .,רָאטנאק רעביא קירוצ ןוא ןיה טנאּפשעגמורא טָאה
 : ןַאטעג נָאז א ןוא רימ ןבעל טלעטשענּפָא

 ? רעטכייוואב א ןיוש וטסיב ---

 -עשזעב א ,רוחב א רָאנ זיב דיא -- ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,ןיינ ---
 . .. . ןשטייד יד ןופ ןרָאוװעג ןעמונראפ ןענייז ןרעטלע עניימס .ץענ

 רעטלא רעד טָאה --- ,ןשטייט ,ןשטייד ,ןשטייד יד ןופ ןעמונראפ ---

 יד דרוד ייז קידנעּפיש ,רעטרעוו עטצעל עניימ טייקזייב טימ טמירקעגרעביא
 ? ָאד ןיוש וטסטעברא גנאל יו --- ,זייצ

 .רעביירש יד ןופ רענייא רימ ראפ טרעפטנעענ טָאה -- ,םישדח טכא --

 ,ןטסנניי םעד ,רימ ףיוא ןלאפענ רזג רעד זיא "ןשטייט יירד" עלא ןופ
 תוכז רעד ןענאטשענייב זיא ייז . . ."ןשטייט" עלא ראפ ?דניה-הרּפכ יד ןייז וצ

 .. . רעכייוו ערעייז זופ

 -סיוא דלאב רימ טָאה ןעמ .טרַָאּפסאּפ ןיימ טננאלרעד רימ טָאה ןעמ
 יד ראפ תוריכש ןעמוקעג דָאנ רימ זיא סָאװ ,?בור רַאּפ עטצעל יד טלַאצעג

 ןיב ,טירט עכיג טימ ןוא טנוזעגייז א ןֵא .דָאו רעד זופ טעברא נעט עכעלטע
 ,"יארטס" א ןופ ןפַאלעג טלָאװ ךדיא יוװ ,רָאטנאק ןופ ןפָאלענסיורא דיא

 טָאה רימ .ריטראווק ןיימ ףיוא ןפַאלשעג טינ ןיוש ךיא ןיב טכאנ יד

 ףיוא זיוש ןרעיול זןעמראדנאשז ןוא ײצילַאּפ רעלוװאלסָאראי יד זא ,טכודעגנ ריז
 רעד ןיא טכאנ עטייוצ א ,רבח א ייב ןפַאלשעג טכאנ ןייא ךיא ןיב .רימ

 ץעגרע ןיא רעבָא .קיטָאק עילימאפ רעד ייב טכאנ עטירד א ,לוש-קלַאפ רעשידיי
 -ענסיוא רימ דיז טָאה ריט ןיא פאלק רעדעי .ןענופעג טינ ּור ןייק ךיא בַאה
 .ןעמענ רימ ןיוש ןעמ טמופ סָאד זא טכוד

 עטגרָאבעג ןסענעג ךיא בָאה ןרָאי עשרוחב-הבישי עניימ ןיא יו טקנוּפ
 .. . רעגעלטכאנ עטגרָאבעג ףיוא ןפַאלשעג ַאד טציא דיא זיב יוזא ,נעט



 עיצולַאװער
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 עיצולָאװער ראורבעפ יד

 .1917 ,ראורבעפ

 יוזא ,למיה ןקיטכיל ,ןלעה םנופ דורב-זקלַאוװ רעקידננולצולּפ א יו
 ,עיצולַאװער ראורבעפ עשירָאטסיה ,עטמיראב יד ןכַארבעגסיױוא זיא גנולצולּפ

 .דנאל ןצנאג ןרעביא טײרּפשעצ לענשדזיילב רעייפ-דלאוו א יו דיז טָאה סָאוװ

 טָאה סָאו ,עיטסאניד וָאנאמַאר רעד ןופ םישזער רעקיטולב רעד
 ןא יו טצאלּפעג טָאה ,רָאי טרעדנוה יירד םורא דנאלסור רעביא טשרעהענ
 טָאה סָאװ ,דנאל ןיא גנונעוואב ערענַאיצולַאװער יד .רעכנעּפ רענעזָאלבעגנַא
 זיא ,תונברק ליפיוזא ריא ראפ ןבעגעגקעווא ןוא ןרָאי ליפיוזא טיירנעג דיז
 יד רעכלעוו טימ טייקטכייל ןוא טייקכיג רעד ןופ טשאררעביא קראטש זעוועג
 עילאווכ א .גנוסינראפ-טולב ןַא טעמכ -- ןעמוקעגנַא זיא שינעעשעגנ עסיורג
 .טּפאכעגמורא ןעמעלא טָאה זאטסקע ןוא קילג ןופ

 -רעלא ןוא ןטאדלַאס ,רעטעברא ,םירעיוּפ : קֶלָאפ עשיסור עסיורג סָאד
 ןבַאה עדמערפ-דליוו .ןסאג יד ןיא טצנאטעג ןוא טלבויעג ןבָאה ,רעגנריב ייל
 זבָאה ןשטנעמ עטנרָאיאב ,ערעטלע .ערעדנא יד טימ ענייא ןשוק טּפאכעג ריז
 .דיירפ זופ טנייוועג

 עכלעוו ןיא ןטייק יד ןסירעצ טָאה קלאפ עשיסור סָאד סָאװ ,דיירפ יד
 טָאה ,דנאנאכַאנ רעטרעדנוה-רָאי טדימשעג ןטלאהעג םיא ןבָאה ןראצ יד
 רעשיכיטס א טימ יו ,ןעמעלא ןבירטעג טָאה סע .ןבעגעג טינ ור ןייק םענייק
 .ןיירא זסאנ יד ןיא טגָאיעג ,סיורא רעזייה יד ןופ ,טפארק

 סאד טעּפישטשעג טָאה סָאװ ,טסָארפ א ןענאטשעג זיא ןסיורד ןיא םנה
 רעד .ףיורעד טכא ןייק טניילעג טינ רענייק ךָאד טָאה ,ןרעיוא יד ןוא םינּפ
 רעליימ רעטנזיוט-רעקילדנעצ יד ןופ ןסירעג ךיז טָאה סָאו םעטָא רעסייה
 רעד טימ טסָארפ םעד זבירטראפ ןבָאה ,זרעדָא יד ןיא טולב עטציהעצ סָאד ןוא
 רעטנוא יינש םעד טלּפמארטעצ ןבָאה רערישראמ רעטנזיוט יד יו ,טלעק
 -ער יד טפור ןסיורד ןיא זא ,טסָארפ רימ רעוו ,יינש רימ סָאו .סיפ ערעייז
 ! עיצולאוו

 זענַאקלאב ,ןריט ,רעטצנצפ ,רעזייה עלא רעביא ,ּפעק סנעמעלא רעביא
 ןענַאפ ערענַאיצולַאװער ,עטיור טרעטאלפעג ןבָאה ,סעּפולס-ףארגעלעט ןוא
 טמַארטשעג טָאה קלאפ סָאד .ןטפירשפיוא ענעדיישראפ טימ ןטאקאלּפ ןוא
 ןטאדלַאס ,זקירבאפ יד ןופ זפיול וצ ןעמוקעג ןענייז רעטעברא .זטייז עלא זופ
 דיז זבַאה ןיילא דיז ןופ .טנעה יד ףיוא רעדניק טימ ןעיורפ ,סעמראזאק יד ןופ
 -ינאמ רעזעידנארג א ןיא ,תונחמ דָאנ תונחמ ,ןעייר רַאנ ןעייר ןסָאלשעג
 -ןשטנעמ רעסיורג זייא --- טייוו ןליימ ףיוא ןניוצענ ךיז טָאה סָאװ ,עיצאטסעפ
 תולוק רעטנזיוט .דיירפ רעטריטלאזקע ןופ טרוכישראפ ןעוועג ןענייז עלא .םי
 : טמעראילעג ןיא ןעירשעג זבָאה

 ! עיצולַאוװער יד זבעל לָאז { איצולַאוװער טעיוווטסווארדז אד --
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 ! קלָאפ עשיסור סָאד לָאז ןבעל ! רָאראנ יקסור טעיוווטסוואדדז אד ---

 זופ ןעננוזַאל יילרעלא ןטפול רעד ןיא ןכליה ןבייהעגנָא ןבָאה דלאב
 : עסאמ רעקיּפעק-טנזיױוט רעד ןופ ןרָאװעג טּפאכעגפיוא ןענייז סָאװ ,זטייז עלא

 ! ! ! אזאזיא:ריר-וה ! המחלמ רעד טימ רעדינ ---

 ! ! ! אזאזא-רירדוה ! גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ ---

 !פורעג ןבָאה -- ! ןטנַארפ יד ןופ רענעמ יד םוא זדנוא טרעק ---

 .ןעמיטש-ועיורפ

 ! ןטאדלאס ןוא םירעיוּפ ,רעטעברא ןופ ןטעיווָאס יד ןבעל ןלָאז ---

 ! "אדַאבַאװס יא אילמעז ,אילָאוו יא אילמעז" ---

 ! ! ! אז-אזיאז-ר-רדוה ! טייהיירפ זוא דרע ---

 .ןרעדנא םוצ זיב טָאטש קע ןייא ןופ טכליהעגּפָא ןבָאה

 :קעווא" לענש ןוא םלוע ןקיזיר ןכרוד טּפוטשעגכרוד םיוק דיז כָאה דיא
 ,רעטעברא-םירבח עניימ וצ ,קירבאפ-רעדעל יוואקראה רעד וצ "טעוועלארדעג
 -ער רעשיסור רעד ןופ בוט-םוי ןסיורג םעד םענייניא ייז טימ זרעייפ וצ ידכ
 .עיצולָאװ

 ייצילַאּפ רעד ראפ ןבָאה ארומ טפראדעג טינ רעמ טציא ןיוש בָאה דיא
 טשרע טָאה סָאװ ,יוואקראה -- סָאבעלאב ןזייב ,ןטלא םעד ראפ טינ ךיוא ןוא
 זשלאפ א ןגָארט ןיימ ראפ קירבאפ זייז ןופ ןבירטעגסיורא ךיִמ קירוצ גנאל טינ
 -סירוצ ןענעק ןיוש ריא לע ,טכארטעג ךיא בָאה ,טציא .שטייט --- ןעמַאנ
 וענענַאלשרעד ,רעמערַא ןא יו רעמ טינ ןיוש רעבָא ,טעברא רעד וצ ןעמוק
 -רא רעטרינעליױוירּפ א ןוא רעגריב רעטסיטכעראבכיילג א יוװ רָאנ ,רעזָאלמייה
 .טציוושעג ןוא טעוװעצארּפענ רעווש יוזא ַאד טָאה סאו ,רעטעב

 ןםָארטעג ןיוש ךיא בָאה ,קירבאפ רעד ןופ רעיוט ןראפ ,!סיורדניא
 עכעלטנגוי ,ןדיי ןוא םייוג ,רעטעברא סיוואקראה הנחמ עסיורג יד טלמאזראפ
 וצ ,תורוש עגנאל ןיא טלעטשעגסיוא ,ררעב ןָא ןוא דרעב טימ ,עטנרָאיב ןזוא
 ןפיוא טראוועג ייז ןבָאה סָאד .טנעה יד ןיא ןענַאפ עטיור טימ ,עייר א ןיא ריפ
 עלא ידכ ,ודָאװאז ןוא ןקירבאפ עשינכש יד ןופ רעטעברא יד ןופ ןעמוקנָא
 -סעפינאמ עקיזיר יד ןַא ןסילשנַא ריז ןוא טָאטש ןיא ןרישראטקעווא םענענייא
 .טאטש ןופ ןסאנ-טּפיוה יד רעביא ןניוצענ ריז ןבָאה סָאוװ ,סעיצאט

 א ןיא ןעוועג ןענייז עלא .ןטכיולעצ ןעוועג ןענייז רעמינּפ סנעמעלא
  ובַאה ןרעטכעלעג ןוא תולוק יד .גנומיטש רעקידיירפ ,רעטגערעגפיוא קראטש
 -עג טינ רעמ ןיוש ןבָאה סיפ ערעייז .ןטפול רעד ןיא טייוו-טעה זנַארטעג ריז
 .שראמ םוצ ,גנאג םוצ ןסירעג ריז ןבָאה ייז .ןייטשנייא טלָאװ

 בַאה ריא עכלעוו ןשיווצ ,"עינעלעדטַא" ןיימ זופ רעטעברא יד רַאנ יוװ
 טימ ןעמונעגפיוא רימ ייז זבָאה ,זעזרעד רימ זכַאה ,טייצ םישדח טכא טעבראעג
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 ןיימ טיירפרעד רימ טימ דיז טָאה סרעדנוזאב .אבה-רורב ןקיכליה ,ןקידיירפ א
 ןיוש טָאה סָאװ ,"טסינוטראק" רעד ,"רעלאמ" רעד ,ךענעה טניירפ-רעטונ
 ןטרעדיילשעגרעטנורא סָאװ:רָאנ םעד לווָאט זסיורנ א ףיוא ןלַאמוצסיוא זזיוואב
 ףיוא רענעגיוצעגסיוא ןא טגיל רע יוװ ,זטייווצ םעד יאלַאקינ ,"אקשויטאב ראצ"
 -סיורא טָאה סָאד .ןפנָארב דעלשעלפ עקידייל טימ טלגנירעגמורא ,דרע רעד
 ןיא רענעה .המקנ רעסיז ןופ ליפעג א ןוא ריירפ דס א ןכעלטיא ייב ןפורעג
 טלָאװ רע יוװ ,דעלקילג יוזא ןוא ץלַאטש יוזא זעוועג "זוטראס" זסיורג זייז טימ
 . . ."אדאבאווס" יד ןוא עיצולַאװער יד ןעגנערבּפָארא ןפלָאהעג םעד טימ

 .רעטעברא רעטרעדנוה יד ןופ שראמ רעד ןבייהעגנָא ךיז טָאה דלאב
 -עסראמ יד טליּפשענ ןוא ןטנאקיזומ עילעּפאק עסיורג א ןעגנאגעג זיא סיוראפ
 ,רעטעברא-רעדעל סיוואקראה יד ןופ שארב .לאנַאיצאנרעטניא םעד ןוא עזעיל
 קילנ סָאד טאהעג בָאה ךיא .טאקאלּפ ןסיורג ןייז טימ דענעה ןעגנאגעג זיא
 ,רעסייק ןשיסור ןרוכיש םעד ןגָארט ןפלעה ןוא טייז-ייב-טייז םיא טימ ןייג וצ
 ערעכיז ,עטסעפ טימ ןעגנאגעג ןענייז ריס .םידוהיה ררוצ םעד ,"ןעקיאלַאקינ"
 סָאוו דיי רעמורפ א לידבהל יוװ ,גנורעטסייגאב רעקידיירפ אזא טימ ןוא טירט
 ןוא ןעירשעג ןבָאה רימ ,ןיירא שרדמ:תיב ןיא בֵלֹול ןטימ גורתא םעד טנארט
 רעד ףיוא ןעגנוזַאל ערענַאיצולַאװער ענעדיישראפ יד ןפורעגסיוא עלייוו עלא
 -יסור רעד ןופ םינתוחמ-טּפיוה יד ןעוועג ןטלָאװ רימ יו ,עוואטקָא רעטסכעה
 .עיצולַאװער רעש

 ראנג טָאה סעיצאטסעפינאמ ןוא סעיצארטסנַאמעד עכנילדנעמוא יד וצ
 ןרָאװעג דימ טינרָאג זיא קלאפ סָאד .ןעמונעג טינ עדנע ןייק ןוא פוס ןייק
 ןענופעג ייז ןטלָאװ סעיצארטסנַאמעד יד ןיא יו טקנוּפ ,ןרישראמ וצ זוא זייג וצ
 ערעייז טליפעגנָא טָאה סָאװ ,גנורעטסיינאב ןוא קילג םעד ראפ קורדסיוא רעייז
 ,טירט עקידנצנאט ןוא עקידנעגניז ,עכעליירפ טימ ןעגנאגעג זיא ןעמ .רעצרעה
 גנאזעג קידנלאש סיורג א .קיזומ סעילעּפאק עליוויצ ןוא עשירעטילימ רעטנוא
 ,סיורא רעצרעה רעטנזיוט ןופ ןוא רעזדלעה רעטנזיוט ןופ ןסירעג ריז טָאה
 רעכעה ןוא .איסַאר אקשוטאמ רעסיורג רעד רעביא ןסָאנעצ דיז טָאה סאו
 : עזעילעסראמ יד ןעגנולקעג טָאה ,ץלא רעביא

 ,ארימ אטטראטס טא טיסמאשטערטא"

 .גָאנ ךישאניס דארפ אוװעי םאיוכאירטַא"

 .ראמוס אטאטטלז אושזוג עיג םאנ"

 ."גאטרעשט יססראצ םאנ ןעיטסיוושב עי"

 טימ ןסאג יד רעביא ,ךעלמידש יוװ ,ןפַאלעגנמורא ןענייז דעלגניי-גנוטייצ
 תולוק ענעמונאב טימ ןעירשעגסיוא ןוא ,סעבאגסיוא ארטסקסע ,זעננוטייצ קעּפ
 : סעיינ יד

 ! ןָארט ןופ טקנאדענּפָא טָאה ײלַאקינ ראצ רעד --

 ! ווַאקסּפ ןוא טריטסערא זיא אקשויטאב ראצ רעד ---
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 ! רעטסינימ רעימערּפ ןרָאװעג יקסנערעק רעדנאפקעלא ---

 -ראפ א טימ סעיינ יד ןעננולשעג ,ןעגנוטייצ יד טּפאכעצ טָאה םלוע רעד
 ,ןטסאק א ףיוא טלעטשעגפיורא רענייא ךדיז טָאה טרָאד ןוא ַאד .םעטָא זטּפאכ
 ןיא טנעיילענרַאפ ןוא ל?סקא ןדמערפ א ףיוא ןעגנאהעגננָא ךיז טָאה רעטייווצ א
 -סיה רעסיורג רעד ןופ ןעגנוריסאּפ עסיורג עטצעל יד ,םלוע ןראפ ,דיוה רעד
 עסאמ יד .ןעלקיוורעדנאנאפ ןעמונעג טשרע ריז טָאה סָאװ ,עמארד רעשירָאט
 סיורג טימ טרעהענוצ ריז ,ּפעק ענעסירראפ טימ ןענאטשעג זיא סעקינשאּפערַָאה
 רעד טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא סָאװ ,רענעייל םענטַאמארג םוצ דובכה-תארי
 -רעוו עשיסור ערעווש יד ןיא ןביילקרעדנאנאפ ריז לענש יוזא ןענַאק ןופ הכרב
 םענדיב" םנופ ןניוא יד ןופ רעטסאלּפ םעד ןעמענּפָארא טפלעה ןוא רעט
 . . . (קלָאפ ןעמערַא) "דָאראנ

 ןסירעצ ןבָאה דנאלסור ןופ רעקלעפ עטפאלקשראפ יד יװ טקנוּפ ןוא
 -ייס ןייז זוא יײלַאקינ ראצ ןקיטולב םעד ריז ןופ ןפרָאװעגּפָארא ,ןטייק ערעייז
 ןסירעגרעטנורא דלאב ךיא בָאה יוזא ,ןטַארטעג סיפ יד טימ טערטרַאּפ ןכעלרעז
 .ןעמָאנ ןרמערפ א ןגַארט ןופ ןכייצ-דנאש םעד ,עקסאמ עכעלדנעש יד ריז ןופ
 םיא ,"שטייט" קחצי ןעמַאנ ןטימ ,טרָאּפסאּפ ןשלאפ ןיימ טּפאכעג באה ריא
 -קעווא ךיז דעלקיטש עטקילפעצ ענייז ףיוא ןוא ךעלציּפדזיּפ ףיוא ןסירעצ
 . ... ץנאט-ווחצינ א ןצנאט טזאלעג

 איאקסווָאקשערב-ָאקשערב אקשובאב יד

 -ַאטש יד .ןעגנולמאזראפ-זסאמ רַאֿפ ןעמוק ,סיוא-טכאנ ,ןייא-טכאנ
 טקאּפעג ןענייז ,סעדייבעג-הכולמ עשיטאטש יד ןוא ןרעטאעט יד ,ןלאז עשיט
 -רעייפ-םאלפ ערעייז טימ ןסאמ יד ןדניצ רענדער רעקילדנעצ .ןשטנעמ טימ

 ןוא ןנארק ןסייו ןיא ,טנעגילעטניא רעד רַאנ טינ טדער סע .סערער עקיד
 -רא רעד ןוא לעניש ןעיורג ןיא טאדלאס רעד דיוא טדער סע רָאנ ,עקשינאמ

 !כליהראפ ןעיירשעג-ַאװארב עקיכליה .עקשאבור רעלעקנוט ןייז ןיא רעטעכ
 .ןרידָאלּפא ,ןעקסעילּפ טנעה ריז {בייה טנעה  ,דךיז ןדניצ ןניוא .טפול יד
 יד ףיוא ןוא טנעה יד ףיוא ןעמ טגנַארט ,"רערורב" םעד ,רענדער זטבילאב םעד
 -דיז ,תוללק .טנעוו יד שזא ךיז ןעלסיירט ןעיירשעג-ארוה יד זופ .,ןעלססא
 -עּפס םעד ,יושזרוב םעד ,אנוש ןכעלרעניא םנופ סערדא ןפיוא זלאפ ןעיירעל
 -רא םנופ "גארוו" םעד ,אנוש ןכעלרעסיוא םעד ןופ ּפָאק ןפיוא ןוא ,טנאלוק
 -ָאיצאנרעטניא" םעד םענייניא עלא טנניז ןעמ .קלָאפ םירעיוּפ ןוא רעטעב
 ,אדָאבַאװס יד ןקידייטראפ וצ טרעוװש קלָאפ סָאד .עזעילעסראמ יד ,"לאנ
 .טולב ןּפַארט ןטצעל ןזיב ,טייהיירפ יד

 דאראּפ סיורנ טימ ןעמ טריפ ָאד .בוט-םוי רעדנא ןא זיא גָאט רעדעי

 טראד .עיצולָאװער רעד ןופ תונברק עטשרע יד זבַארנאכ וצ קיזומ טימ זוא

 -סערא עשיטילָאּפ עּפורג א ,עיצנאטס-זאב רעד ןופ ,עילעּפאק א טימ ,זעמ טריפ
 ןעייג ייז .ריביס ןטייוו םנופ טרעקעגנמוא סָאװ:רָאנ דיז זבָאה סָאװ ,זטנאט
 ,טָארט ןעמאזננאל טימ ןוא ןקור םענעגיובענ טיס ,עטרעטראמעגנסיוא ,עכיילב
 רעלסילג א טילג ייז ייב ןניוא יד ןיא רעבָא ,ּפעק עטלַאגעגּפָא טימ עקינייא
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 -ַאלראפ רעייז ןענופענ קירוצ גנולצולּפ ןבָאה סָאוװ ,ןשטנעמ ייב יו ,לרעייפ
 נו ,רעטאעט ןשיטאטש ןסיורג םעד וצ ייז ןעמ טריפ סָאד .גנונפַאה ענער
 -ַאיצולַאװער ,עטלא יד סלא םינּפ-תלבק ןכעלרעייפ א ןבענּפָא ייז טעװ ןעמ
 סלאפ סָאד לָאז .טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילנ ,טייהיירפ ראפ רעפמעק ערענ
 ראפ ריז ןבָאה סָאװ ,ןדלעה ערענַאיצולַאװער עתמא ענייז טימ זענעקאב דיז
 .ןעוועג בירקמ םיא

 רעביא טגייטש סָאוװ ,דאראּפ רעקידבוט-םוי ,רעסיורג ראג א ןיא טָא
 ּפֶא ןכליה ןעיירשעג-לבוי יד ,רעסערג זיא גנערדעג רעד .עקידרעירפ עלא
 ,איאקסווָאקשערב-ַאקשערב עקשטיטלא יד ןעמ טריפ סאד .רעקראטש דַָאנ
 ןופ ןעמוקעגנַא סָאװירַאנ זיא סָאװ ,"יאיצולַאװער יַאקסור אקשובאב" יד
 .גנוקישראפ ןיא ןסעזעג גנאל-ןרָאי זיא יז ּוװ ,אדנאלאוו טָאטש רעטייוו-טינ רעד
 טראה .םאזננאל רעייז ךיז טגעוואב ,טרָאפ יז ןכלעוו ןיא ליבַאמאטיוא רעד
 רעבָא .ןשטנעמ ןעמַארטש ןעייג ,ןטייז עלא ןופ ןוא ,ליבַאמַאטױא ןרעטניה
 קלאפ סָאד רָאנ ,"אקשובאב עקילייה" עקיזָאד יד טציא טריפ ןישאמ ןייק טינ
 -תובהלתה ןופ ןוא דיירפ ןופ סעילאווכ יד ףיוא ןגָארטעג טרעוו יז .יז טריפ
 -יורג רעד ןופ ןשינעפיט יד זופ ריא וצ דיז טסייר סָאװ ,גנורעטסייגאב רעקיד
 : ןעיירש וצ דימ טינ טרעוו עסאמ יד .המשניסקלאפ רעס

 ' אר:רירוה ! יאיצולַאװער יַאקסור אקשובאב טעינווטסווארדז אד ---

 ! עיצולַאװער רעשיסור רעד ןופ עבָאב יד זנעל לָאז --

 ! אריר-רדרדה ! אקשובאב אשאנ טעיוווטסוואררז אד ---

 ! עלעבָאב רעזדנוא ןבעל לָאז ---

 ךיא .עיצולאווער רעד ןופ ןעבַאב רעד ןענעגעגנאב וצ דיוא ףיול דיא
 ןייז ?יו ךיא .םלוע ןקיּפעק-טנזיױוט ןכרוד תוחוכ עלא טימ ררוד ריז פוטש
 יוזא יירש ךיא .ריא ףיוא עלעקוק ןיילק א ןּפאכ שטאכ ,ריא וצ רעטנענ סאו
 עכעלבייל ןיימ ןעוועגנ טְלָאװ יז יו "!אקשובאב טעיוווטסווארדז אד" דיוה
 ... עבָאב

 ףיוא ןוא טנעוו יד ייב .טקאּפעג זיא רעטאעט רעשיטאטש-סיורג רעד
 רער ףיוא ,ןאנביוא .ןטנארעּפנארט ןוא ןענָאפ עטיור ןרעטאלפ עניב רעד
 ריא .עטרעיוּפ א יו ןַאטעגנָא עקשטיטלא עקידובכב יד טציז ,עמרַאפטאלּפ
 זניוא עטלארטשעצ טימ טקוק יז .ןטכיולעצ זיא םינּפ רעקידכעלייק ,רעלופ
 עכלעוו ,רעדניק עריא ףיוא עמאמ א טקוק סע יוװ ,םלוע ןקיּפעק-?יפ ןפיוא
 ,טָאטש ןופ רעייטשרַאפ עבושח ןציז ריא םורא .ןעזעג טינ גנאל ןיוש טאה יז
 א ריוא ןוא ,זעייטראּפ ןוא סעיצאזינאגרַא ענעדיישראפ ןופ ,ןענייראפ ןופ
 ענעריישראפ ןופ ןטנאטסערא עשיטילַאּפ עטיירפאב ערעגניי ןוא ערעטלע לַאצ
 ,ערעייט עריא ןענייז סָאד .ןדיי עקינייא ךיוא ייז זשיווצ ,ןטעטילאנַאיצאנ
 יד ןפראוווצּפָארא שידרערעטנוא טפמעקענ טָאה יז עכלעוו טימ ,רעדניק עביל
 יד ןיא טראּפשראפ ןעוועג םענייניא ייז טימ ;טפאשרעה עשיראצ ,עקיטולב
 ןטלאק םעד ןיא טקישראפ ןעוועג םענייניא ייז טימ :סעמרוט רעקילדנעצ
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 ןקיצראה רעייז ריא ןבענּפָא רעהא ןעמוקעג עלא ייז ןענייז טציא  .ריביס
 .בוט-םוי זסיורג ןפיוא זעמאזוצ ריא טימ דיז ןעיירפ זוא אבהד-דורב

 וטלָאװ ָאד יו ליפ דיא ןוא םלוע ןטריטלאזקע םעד ןשיווצ ץיז דיא
 ,תובהלתה ?יפיוזא ,תוממורתה ?יפיווא .שיט סניבר םייב םידיסה ןסעזענ
 סע .טסאג ןסיורג םוצ ןכעלטיא ןופ טמַארטש טפאשביל עמעראוו ליפיוזא

 ץנאג רעביא זא ,שוחב ?יפ ךיא .ךיירפ ראפ ץראה סָאד שזא רימ טּפאלק
 ךיא .,ןעגנוריסאּפ עשירָאטסיה עכעלנייוועגרעסיוא רָאֿפ טציא ןעמוק דנאלסור
 רעלאסָאלַאק רעד ןיא רעמענלייטנא ןא ךיוא ןיב ךיא סָאװ ,דעלקילג דיז ליפ
 .עמארד רערענַאיצולַאוװער

 -ער רעד ןופ ןעבַאב רעד טָא וצ טפאשביל עסיורג א ךיוא ליפ דיא
 טינ רָאנ ןענייז רימ ןוא לָאמ ןטשרע םוצ טציא יז עז דיא שטַָאכ .עיצולַאװ

 ,טבילאב ןוא טמיראב יוזא טכאמעג יז ןבָאה סָאװו ,םישעמ עריא טנאקאב
 ךוז דיא .ריא ןַא ןעגנאהעגנַא ןענייז ןניוא עניימ .ריא וצ דימ סע טיצ דָאד
 טקוק יז שטָאכ .טייקסיורג ריא ןופ דוס םעד םינּפ ריא ןיא ןעניפעג וצ
 לָאמנייא טינ געלפ ךיא סָאו אזא ,אבאב עשיסור עטושּפ א יו רעמ טינ סיוא
 .סאג רעקסנאשטשעמ רעד ףיוא לטעטש ןיא זדנוא ייב ןענענענאב

 קראטש רעייז ריא טלאו ךיא .עגארפ א רימ ייב טרעטיצ גנוצ ןפיוא
 : ןגערפ טלַאװעג

 ןיימ ראפ העושי א עיצולַאװער עכיײררַאלג יד ךיוא טננערב יצ -- |
2 

 .. 2 קלאפ

 ,טעװַאס םירעיוּפ ןוא רעטעברא םעד ןופ רעציזרַאפ רעלאקַאל רעד
 טלעטש ,סעצנַאװ ןוא דרַאב רעדנַאלב א טימ סור רעקיצײלּפ-טיירב ,רעכיוה א
 .ןקיוראב דיז לָאז םלוע רעד זא ,טנאה רעד טימס ןכייצ א טינ ןוא ףיוא ךיִז
 זיוש ןליו עלא .גנוטראוורעד טימ טנאּפשעג ןציז עלא .ליטש טרעוו סע
 יד טרערעגסיורא טָאה רעציזרַאפ רעד רַאנ יו רעבָא .אקשובאכ יד ןרעה
 : טמערוטשעצ ריז רעדיוו לאז רעד טָאה ,"אקשובאב אשאנ טָאו" : רעטרעוו

 ןיוש רע טָאה רעמ -- ! אקשובאב אשאנ טעיווװטסווארדז אד

 .ודייר טנעקענ טינ

 טגנירּפש םלוע רעד .ןדייר וצ ןיילא אקשובאב יד ףיוא דיז טלעטש טא
 טכערב זַאלּפא רעקראטש א .רעטרע יד ןופ ,שטנעמ ןייא יו ,ףיוא דיילג
 סָאװ ,ךורּפש-ףושיכ א טימ יוװ .ןדייר וצ ןַא טביוה יז .לאז ןסיורג זיא סיוא
 .םלוע ןטלבויעצ םעד ןייא ?אטנעמַאמ יז טליטש ,ןּפיִל עריא ןופ טמוק

 עשיסור עצנאג סָאד ןעמַאנ רעייז ןיא ןוא ןעמַאנ ריא ןיא טסירנאב יז

 א טימ טגנילש עסאמ עקיּפעק טנזיוט ליפ יד .בוטד-םוי ןסיורג םוצ קלאפ

 וצ קלאפ סָאד טפור יז .רעטרעוו עטושּפ ,עקיצראה עריא םעטָא ןטּפאכראפ

 -ענסיוא טעוװ סע זיב ,גנוריגער רעקילווטייצ רעד טימ ןייטש וצ ,טייקינייא

 .(גנולמאזראפ סגנודנירג יד) "עינארבַאס עיַאנלעטידערשטוא" יד ןרעוו ןבילק

 ןופ ןצענערג יד ןופ ,שטייד םעד ,אנוש םעד ןביירטראפ ןעמ ףראד לייוורעד
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 עשיסור יד טעוװ ,ןרעוו ןענוװעגנ טעװו המחלמס יד ןעוו ,םעדכַאנ .דנאלסור
 .םירעיוּפ עזַאלדנאל ,עמערַא יד ןשיווצ ןרעוו טלייטעצ דרע

 .קעווא קירוצ אקשובאב יד ךיז טצעז ,רעטרעוו עצרוק רַאּפ עריא רָאנ

 ןופ ןוא העיסנ רעגנאל ריא ןופ דימ קראטש רךָאנ זיא יז זא ,קיטנעק זיא'ס

 .נָאט םעד ןופ ןעננובעלרעביא עפיט יד

 -ראּפ ןופ ,ןרעדנא ןכַאנ רענייא ,רענדער ריא ךָאנ ףיוא ןעייטש סע
 א ,לרוחב שידיי א טדער טָא .יז ןסירגאב סָאװ ,סעיצאזינאגרַא ןוא ןעייט
 -דלאוו א טימ ,למינּפ סייוו-דיילב א טימ ,ןייב ןוא טיוה שממ ,סניילק א ,סראד
 -עג טשרע ךיוא זיא רע  .ריזנ א ייב יוװ ,רָאה ּפָאק ןטרעביושעצ ,זטכידעג
 -ראפ ןעוועג זיא רע ווו ,אדנַאלאװ ,ופ ,אקשובאב רעד טימ םענייניא ,זעמוק
 ײטראּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טדער רע .טנאטסערא רעשיטילַאּפ סלא טסיש
 רעביא רעדננוו ןוא .(?רַאש רעדָא ,רעש ןעווענ זיא ןעמָאנ ןייז) ןויצ-ילעוּפ
 א סיורא ךיז טסייר --- ?פוג ןּפמורשעגנייא ,ןקניניילק םעד טָא זופ : רעדננוו
 טכערב עלייו עלא .טּפאכראפ זיא םלוע רעשיסור רעד בייל א ןופ יוװ לוק
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,טרעדַאפ רע ,טנַאס רע .אוארב רעקיכליה א סיוא
 רעמ קידנעטש טדייל סָאװ ,קלָאפ ןייז ראפ טייקיטכערעג ,עיצולָאװער רעשיסור
 םיא טימ םורא "אקשובאב" יד ךיז טּפאכ ,טקידנע רע ןעו .ןעמעלא ןופ
 .קלָאפ םעד ןופ ןניוא יד ראפ ןרעטש ןפיוא ןוא ּפָאק ןפיוא םיא טשוק ןוא
 ....ןבענעגנ שוק א ךיוא רימ טלָאװ יז יו טליפענ ךיא בָאה טנעמַאמ םעד ןיא

 ןופ טינ דיז טריר רעבָא םלוע רעד .טכאנ רעד ןיא טעּפש זיוש זיא'ס
 ןסיירוצרעביא רָאש א םיא זיא'ס .,ןיינוצקעווא העדב טינ רָאג טָאה רע ,טרָא
 טעב יז .ףיוא רעדיוו ךיז טלעטש אקשובאב יד .בוט-םוי ןקילייה םעד טָא
 רערעדעי ,"קאנאטס" ןייז וצ ןיינקירןצ לָאז רענייא רעדעי זא ,טרילעּפא ןוא
 לייוו ,טכילפ ןייז וצ רערעדעי .טעברא ןייז וצ רערעדעי ,טאטשראוו ןייז וצ
 רלעפטכאלש ןפיוא טאדלָאס רעד .דנאטשוצ-המחלמ ןיא ךָאנ זיא דנאל סָאד
 .ונלֲאֹפ ןעמ ןומ .ףליה סנעמעלא רעזדנוא ןיא קראטש רעייז ריז טקיטיונ
 ,"עניראר" יד ,"אדַאבַאװס" יד ,עיצולָאװער יד ןצישאב ןפלעה ןייג ןעמ זומ

 -אנרעטניא" םעד ןופ ןענניז ןטימ ןוא ,ףיוא ךיז טבייה םלוע רעד
 .גנולמאזראפ עקידבוט-םוי ,עסיורג יד ךיז טסילש ?לאנָאיצ

 -יירפ א ,רעטאעט ןשיטָאטש ,ןסיורג םעד ןופ ךיא ןיב ןעננאגעגסיורא
 יו ,ךיוא ןיב ךיא זא טליפרעד טשרע ריז בָאה ריא .רעכעלקילג א ,רעקיד
 ,רעביל רעד טָא ןופ "?קינייא" ןא ןרָאוװעג ,זסור רעטנזיוט ,רעטרעדנוה עלא יד
 . . ."יאיצולַאװער יַאקסור אקשובאב" יד ,איאקסוואסשערב-אקשערב רערעייט

 סאג רעשידיי רעד ףיוא ףמאק ייטראּפ רעד

 דלאב ךיז טָאה סע יו טקנוּפ : "דיז טלריי יוזא ,דיז טלטסירס סע יוו"
 "ןרעסע" יד זשיווצ ,סאג רעשיסור רעד ףיוא ףמאק:ייטראּפ רעד טרעקאלפעצ
 -ַאמעד-ןטסילאיצַאס) "סעקעדסע" יד ןוא (ןרענַאיצולַאװער-זטסילאיצַאס)
 ריז טָאה יוזא ,"סעקיוועשלַאב" יד ןוא "סעקיוועשנעמ" יד ושיווצ ;(ןטארק
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 ףמאק-ייטראּפ רעד ,רעייפ ןשילעה ןרעסערג א דָאנ טימ ,טרעקאלפעצ דלאב דיוא
 רעדעי ,ייטראּפ רעדעי .לװאלסַאראי רעשַייונ רעד ןיא ,סאג רעשידיי רעד ףיוא
 ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,עסאמ יד ךיז ראפ ןעניוועג טלָאװעג טָאה ,גנוטכיר
 ."עטיל ילוג" יד ןוא "סעצנעשזעב" יד ,םיטילּפ המחלמ יד

 ,טרערעג טָאה ןעמ .ןעגנולמאזראפ-זסאמ ןעמוקעגרַאפ רדסכ זענייז סע
 ,רעריפ-יטראּפ ןוא רענדעד-ייטראּפ רעדעי .טרעּפמאעג דיז ןוא טהנעטענ
 עװקסָאמ ןופ ,טעטימאק-לארטנעצ םעד ןופ ןעמוקענּפָארא לעיצעּפס זיא סָאוװ
 -רענדער ןייז ןופ ףליה רעד טימ ןזייוואב טלָאװעג טָאה ,דארגַארטעּפ רעדַא
 זא ,ןטנעמוגרא עקיניזפראש ,עגולק ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,טנאלאט
 ןופ תמא רעד רעבָא ,תמא רעתמא רעד ,תמא רענייר רעד זיא תמא זייז רַאנ
 -עדערנייא ןא ,עיּפָאטוא ןא ,םולח רעטסוּפ א יו רעמ טינ זיא ,דגנכש דצ םעד
 קיטשינ ,ןיילק א ןופ חומ א ןיא ןרעוו ןרָאבעג טנעקעג רַאנ טָאה סָאװ ,שינ
 ...רעגריב

 -ניירא ךיז טָאה ןעמ .ףמאק-רעטרעוו רעפראש א ןעגנאגעגנַא זיא סע
 רעד ןיא ןעננאנראפ זיא סע שזא ,דעלטרעווכעטש ערעדנא יד ענייא טנַאזעג
 לאוער ,םענענייא ריא טלעטשענסיורא טָאה ײטראּפ רעדעי .ּפיר רעטעביז

 זוא תונברק ?יפיוזא טכארבעג טָאה יז רַאנ זא קידנזייוואב ,סוחי ןרענַאיצ
 -פיוא ןוא ןטסנידראפ ערענַאיצולַאװער יד ירמגל קידנקיילראפ ,רעריטראמ
 .ןעייטראּפ ערעדנא עלא ןופ ןעגנננט

 טָאה .ןרענאל עכעלטנייפ ףיוא טלייטעצ ןעוועג ךיוא זיא םלוע רעד
 דיירפ רעויטארטסנַאמעד טימ טרידַאלּפא ןבַאה ,רענדער רעשידנוב א טדערעג

 רעדָא ,ןויצ-ילעוּפ יד ,דגנכש דצ רעד ןוא .סעצווַאדנוב יד ,םידיסח ענייז זיולב
 'ומכראפ ןסעזעג ןענייז ,(ןטסילאיראטירעט-זטסילאיצַאס) "סעצווַאסעסע" יד
 רענעסיבראפ טימ ןגיוושעג ןוא ,ןניוא יד ןיא האניש טימ ,עטזנורבעגנַא ,עטער
 רעשיטסינויצ-לעופ א טדערענ טָאה .ןפורנשיווצ טכאמענ רעדָא ,תונשקע
 סָאװו ,דצ רעשירענגעק רעד ןוא ,םידיסח ענייז זיולב טרידַאלּפא ןבַאה ,לודנ
 -נוזראפ א ןסעזעג ןיוש זיא ,טרעטסייגאב ,שירעניז יוזא זעוועג סָאװ:-רָאנ זיא
 ....עיצקורטסבָא עקראטש א טכאמעג רעדָא ,זנייווש ןפיט זיא רענעק

 "רָאפ ןענייז ןשינעלגנאר ןוא ןטיירטש עשַיײטראּפ עשידיי עלא יד טָא
 י-ראפ טציא ןיא סָאװ ,"םַאד יקסראטאנרעבונ" ןקיטכערּפ םעד ןיא ןעמוקעג
 ךיז ןבָאה ןטרָאד .(זיוה-סקלָאפ) "םָאד ינדַאראנ" א ןיא ןרָאװעג טלדנאוו
 -ילשנייא ,ןעייטראּפ ערענַאיצולַאװער עלא ןופ ןריטראווק-טּפיוה יד ןענופעג
 .עשידיי יד דיוא קידנס

 -רעטרעוו עפראש ערעייז טריפעגנָא ןבָאה סרָאטארַא עשידיי יד תעשב
 טינ דיא געלפ ,קלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןוא דנאלסור ןופ ?רוג םעד זנעוו זלעוד
 יד ןיא ,ןטערטרַאּפ עשיראצ עסיורג יד ףיוא קילב ןיימ ןַאט ףרָאװ א לאמנייא
 םעד ןופ טנעוו יד ףיוא ןעגנאהעג ןענייז סָאו ,ןעמאר ענעדלַאג ,עוויסאמ
 דיירפ רעסיז ,רעמעראוו א טימ ןרעוו טליפעגנָא טגעלפ ץראה ןיימ ,לאז ןסיורג
 טימ ,רעמינּפ עזייב ערעייז יו ןזיווענסיוא ןאד רימ ריז טָאה סע .המקנ זופ
 יד ןופ ןוא סרעדנאסקעלא יד ןופ ,סרעטָאיּפ יד ןופ ,סעצנַאװ עפייטש יד
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 ,ייז וצ יו .קיטייוו ןוא הּפרח ןופ טשטיינקעצ ןוא טמירקעצ ןרעוו ,סיײלַאקינ
 ערעייז טימ ןקוקוצ דעבענ ןזומ ייז .ןטייצ עכלעזא טראהרעד ןבַאה ייז סָאװ
 וצ טכוזעג תוחוכ עלא טימ ןבָאה ייז סָאװ ,סעדישז ענעטלַאשראפ יד יוװ ןזניוא
 וו ,םִאד יקסרַאטאנרעבונ םעד ןיא ןסירעגניירא טציא ריז ןבָאה ,ןטכינראפ
 ןוא טגיילעצ ריז ןוא ,ןעוואי טרַאטעג טינ לָאמנייק רעירפ דיז טָאה סופ רעייז
 רעייז ןופ ?ת א ןכאמ ןליוו ןוא ,ןטרַאננייװ ןיא ןטאט רעייז ייב יו טיײרּפשעצ

 . . . דנאלסור -- לרעטומ ,זשיראצ .,ןקילייה

 המקנ רעסיז רעד טימ ןקיווק וצ זענוגראפ טינ ריז ריא בָאה גנאל רעבָא
 טינ ןעוועג רעקיטכיוו ליפ טלָאמעד זיא רימ ראפ ?ייוו ,ןראצ עקיטולב יד ןָא
 ,טסירנוב א ןיירא ףראש טנַאז טסינויצ-ילעוּפ רעקידעבעל א יו ןרעהראפ וצ
 .סעציראצ ןוא ןראצ יד ןופ רעמינּפ עטיוט יד ףפיוא ןקוק וצ רעדייא

 -רעטעברא ענעגַאלשרעד עקיטכענ יד טָא ! רעדנּוװװ רעביא רעדננוו

 יד טא .טיײקנסָאלשטנא ,טייקטסיירד ,טומ ןנַארקעג גנולצולּפ טָאה ,עסאמ

 טּפאכעגפיוא לַאמאטימ דיז טָאה ,עסאמ עיור ,ענעפַאלשעגנייא-בלאה עקיזָאד
 -עשיכיטס א יוװ ,סיורַאפ !סייר ןעמונעג ריז ןוא ףָאלש-לגעמה ינוח ריא ןופ
 זא יוזא ,ןרעיראב עלא ,ןעמיוצ עלא גנאג ריא ןיא טרעטשעצ סָאװ ,טפארק
 -ַּפִא טציא ןענעק יז לָאז סָאװ טלעוו רעד ןיא חוכ ןייק ןעוועגנ טינ זיא סע
 ! עיצולָאװער זופ חוכ רעד זיא סָאד .ןלעטש

 ןעמוקרַאפ ןנעלפ סָאװ ,ןעיירעקנאצ עכעלרעהפיואמוא עקיזַאד יד טָא
 -רעבירא דיוא ריז ןבָאה ,ןעגנולמאזראפ-ןסאמ יד ייב ,סיוא-טכאנ ,ןייא-טכאנ
 ןייא טָאה .סעיאקסרעטסאמ יד ןיא ,ןעמייה יד ןיא ,רעזייה יד זיא ןזנַארטעג
 רעד דלאב טָאה ,"העובש" עשידנוב יד ןעננוזעג טעברא רעד ייב רעטעברא
 ."חעובש" עשיטסינויצ-ילעוּפ יד ןעגניז ןעמונעג ,סיעכהל וצ ףיוא םיא ,רעטייווצ
 טרעהעגנָא ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעטסעווש ןוא רעדירב עכעלבייל ,ענענייא וליפא
 זא ,םיאנוש-םד ןרָאװעג גנולצולּפ ריז ןענייז ,ןעייטראּפ ערעדנוזאב ייווצ וצ
 . .. . ראד ןייא רעטנוא ןזיוה וצ זעוועג דעלנעמפמוא דלאב ןיוש זיא סע

 טכוזראפ לָאמא ןיוש ןבָאה סָאו ,עמאמ-עטאט עזַאלמייה יד רעבָא
 קירוצ ןרָאפ רעכינ סָאװ טלָאװעג ןיוש ןבָאה ,עיצולַאװער א ןופ םעט םעד

 ןייז שטָאכ ןעמ לָאז ,טגָאזעג ייז ןבָאה ,דיז טכאמ ראז יד יוװ םירָאוו .םייחא
 ןענאטשענ זיא לגיוו רעייז ווו טרָאד ,דרע רענענייא רעד ףיוא זדיי טימ םענייניא
 ור רעקיבייא רעייז ןיא ןיוש ןעור ןימלע תיב ןטנַאנ ןפיוא ּווװ טרָאד זוא
 .. . עביל ןוא ערעייט ערעייז

 ראפ וצ זופ טכארטעג טינ ראג ןיוש ןבָאה ,רעבָא רעטכעט ןוא ןיז יד

 ערענַאיצולַאװער עצנאג סָאד טציא זיא ייז ראפ ."םייה רעטלא" רעד וצ קירוצ

 . . . םייה יד ןרָאוװעג דנאלסור

 .רעשיטסירעטקאראכ א טימ ,ךריז טָאה ףמאקדרעדורב רעקיזָאד רעד טָא

 וסיורג א ייב ..קירבאפ-רעדעל סיוואקראה רעד ןיא זסירעגניירא ,טייקנסיבראפ

 -ענירעד עסיז יד טקעוועגפיוא לַאמאטימ ריז טָאה רעטעברא עשידיי יד זופ לייט



 957 ךרע רעדמערפ ףיוט

 -ןלָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןיא "דנוב" םעד ןופ לָאר רעד ןופ ןעגנור
 .1904-2 ןרָאי יד ןיא עיצ

 עקילַאמא יד ןבָאה ,קירבאפ ןיא ןעגנולמאזראפ-רעטעברא עטפָא יד ףיוא
 טאהעג ריוא עקאט ןבָאה ייז .,ןָאט םעד טלעטשעג סעצווָאדנוב עקיטנייה יד ןוא
 רעלעטש-ןגארפ ןוא רעלמוט ,רעיײרש-טּפיוה רעד .,גנוראפרעד עשיטילַאּפ רעמ
 ,"רעלאמ" רעד ,לכענעה רעטנאקאב רעזדנוא ןעוועג זיא ,קירבאפ רעד ןופ
 סע .ןעמעלא ןופ ןוא ץלא ןופ רעטעּפשּפָא רעד ,ץל רעד ,"טסינוטראק" רעד
 ןיא .טסידנוב רעטנערבראפ א ןראוװעג זיא רע יו גנאל טרעיודעג טינ טאה
 לבענעה טָאה ,רעטנעצ ןופ רענדער-לארענעג א ,לודנ רעשידנוב א ןעמוקעגנ
 רעמורפ א טקוק סע יו ,דובכה:תארי אזא טימ םיא םורא טצנאטענמורא יוזא
 .טונימ ןייק ףיוא םיא ןופ ןטערטּפָא טינ ןיוש טגעלפ רע .זיבר זייז ףיוא דיסח

 ענייז ןֵא ןסעגראפ ןוא ןפראוועגקעװא ןצנאגניא ןיוש טָאה לכענעה
 .רעטסנרע ?יפ ןרָאװעג זיא רע .ןעיירעצַאקש ןוא קיטש עדליוו עקידרעירפ
 טעטיויטסא רעד ןיא ןַאטעגניירא ןעוװעג ןבעל ןוא בייל טימ טציא זיא רע
 ,"רנוב" ןפיוא טרָאװ טכעלש א טגָאזעג טָאה רעצימע ןעוו .ייטראּפ ןייז ןופ
 טציא זיא ײטראּפ יד .ןעפארדוצסיוא ןניוא יד םענעי ןעוועג טיירג רע זיא
 .טָאג ןייז ןרָאוװעג

 ןיא עמרָאפטאלּפ ןייא ףיוא ןטָארטעגפיױא זיא ץעוואדנוב א ןעוו ןוא
 םעד ןיוש זיא ,ייברעד זעוועג זיא ?כענעה ןוא טסינויצ-ילעוּפ א טימ עטאבעד א
 ,סיפ יד טימ ןעּפוט טנעלפ רע .ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טינ דצ ןשירעננעק
 ךע סעיצקורטסבַא ןכאמ ,זעשטיווק ,ןעיירש ,ןעקוב ,ןעקוה ,?יומ ןטימ ןפייפ
 ,"עקוואיאב" עטריזינאגרַא ןימ אזא טאהעג ריוא ןיוׁש טָאה רע .םימשה בג
 רעד ןעוועג םוטעמוא זיא רע .ןפלַאהעגסיורא קראטש ןענירד םיא טָאה סָאװ
 ןכיגניא עקאט זיא רע .דאוו רעד ףיוא ןענאטשעג םוטעמוא ןוא רעטשרע
 . ....טפאשרעטעברא רעשידיי רעלוװואלסַאראי רעד ןשיווצ רבד-םש א ןרָאװעג

 שטנעצייטראּפ א רצווװ ךיא

 !םָאלענ ךדיא ןיב ,"ענַארַאבַָא" רעד ףיוא טעברא רעד דָאנ ,גָאט רעדעי
 וצ ןעגנאגעג דיא ןיב טנװַא ןייא ."עינארבָאס" רעטעברא רעדנא ןא וצ
 ,רענדער ערעייז וצ םאזקרעמפיוא טרעהעגוצ דיז ןוא גנולמאזראפ רעשידנוב א
 ןוא עיצולַאװער רעד וצ גנולעטש רעייז ,עינַאלַאעדיא רעייז זרעלקרעד ייז יו
 -סינויצ-ילעוּפ א טכוזאב דיא בָאה טנווַא ןטייווצ א ,ןעמעלבָארּפ עשיריי יד וצ
 -װָאסעסע ןא וצ ןעמוקעג ראג ךיא ןיב טנווַא ןטירד א .ננולמאזראפ עשיט
 ."עינארבַאס" רעצ

 עריא טימ ,ייײטראּפ רעדעי טימ ןענעקאב רעסעב ריז טלָאװעג בָאה ךיא

 ןעניפעגסיוא וצ טכוזעג בָאה ריא .גנאגנ-ךעקנאדענ ריא טימ זוא ןפיצנירּפ

 רעשידיי רעד ןופ גנוזייל עתמא יד ,געוו ןקיטכיד םעד טָאה סע ייז ןופ רעוו

 -נעירַא ערַאלק א ןפאש טלָאװעג ןיילא ךדיז ראפ ?כ-םדוק בָאה ךיא .ענארפ
 .תמא רענייר רעד טגיל סע ּוװ ןעז ,עיצאט
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 -תרשע" עיינ יילרענעדיישראפ יד ןיא ןעלבירג ןעמונעג ריז בָאה דיא
 יד סָאװ ,ןעמארגַארּפ יד ,ןרושַארב עטקורדעג-שירפ ,עיינ יד ןיא ,"תורבידה
 רעטעברא יד ןשיוװצ ,שידיי ףיוא ןוא שיסור ףיוא ,טײרּפשראפ זבַאה זעייטראּפ
 ,טביל עתמא סָאד ןעזרעד ןטרָאד דיא לעוװ ,טכארטעג ךיא בָאה ,רשפא .ןסאמ
 םעד ףיוא ,תמא ןופ רעכוז םעד ףיורא קידנעטש טגנערב סאו ,לרעייפ סָאד
 ? געוו ןקיטכיר

 זעוועג טינ זיא טציא .,טנעקעג טינ ךיא בָאה ריז ןעלבירג גנאל רעבָא
 יד .םישעמ ןופ טייצ יד ןעוועג זיא טציא .ןטכארט ןשיטערָאעט ןופ טייצ יד
 זוא ,ּפָא ןוא ףיוא טרעדיילשעג ,ןפרָאוװעג ןבָאה עיצולָאװער רעד ןופ סעילאווכ
 .ֹור ןייק ןבעגעג טינ

 יד ,רעדילגטימ-ייטראּפ ,םירבח יד דיוא ןבָאה טייז רעטייווצ רעד זופ
 ךיילג לָאז ךיא רימ ןופ טרעדַאפענ זבָאה ייז .ןזָאלעג ורוצ טינ ,רעוט-ייטראּפ
 ןוא ? רעננעק ערעייז טימ יצ --- ייז טימ ,ןייג ליוו דיא ןעמעוו טימ זסילשאב
 וצ רעטכייל לָאמעלא זיא סע םירָאו ! ןסיוו דיילג טזומעג ייז ןבָאה סאד
 רעדייא ,םיא טימ טלאה ןעמ ּוװ ןיוש סייוו ןעמ סָאװ ,רעננעק א ןפמעקאב
 -ָאווער ןופ טייצ א זיא טציא ןטרַאד ןגרַאמ ןוא ַאד טנייה זיא סָאװ ,םענייא
 .טרַאּפסאּפ ןרענַאיצולַאװער ןייז ענעשעק ןיא ןגָארט זומ רענייא רעדעי .עיצול

 רעד ףיוא ,רענייטשלימ ערענַאיצולַאװער יד ןעוו ,טכאנ רעבלאה א דָאנ
 ,רעדימ א ריא נעלפ ,דייר ערעייז ןלָאמ וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ,סאג רעשיריי
 -ריטראווק ןגנע ןיימ ןיא ךיז וצ ןלאפניירא םיוק ,ּפָאק ןטשיוראב א טימ
 טימ : עגארפ רעד ףיוא רעפטנע ןא טכוזעג ןיילא ריז ייב בָאה ךיא .,?רעמיצ
 גנוטכיר רעכלעוו וצ ? ןסילשנָא דיז ךיא לָאז ייטראּפ רעכלעוו זַא ? ןעמעוו
 ? ןדניבוצ ריז ךיא לָאז

 יד ייב ייס ,סעיסוקסיד עננאל עלא ןופ טקנוּפ-טּפיוה רערעווש רעד
 -ינַאלַאק ןוא עיצארגימע : ןעוועג זיא ,סעצווָאדנוב יד ייב ייס ןוא ןויצ-ילעוּפ
 ןוא ףראד הכולמ ערענַאיצולַאװער יד זא ,טהנעטעג ןבָאה צ"עוּפ יד .עיצאז
 יד .המחלמ רעד רָאנ ךיילג םָארטש עיצארניסע ןשידיי םעד ןרילוגער זומ
 אזא טריטסיזקע סע זא ,טנקיילעג ןצנאגניא ןבָאה ,טייז רעייז ןופ ,ןטסידנוכ
 טויילעג אלימב ןיוש טָאה עיצולַאװער יד זא ,ןעוועג זיא הנעט רעייז .עגארפ
 .רנאלסור ןיא םעלבָארּפ עשידיי סָאד

 רעשידיי רעד ףראד יצ ; ןעוועג זיא ענארפ עקידנענערב עטייווצ א
 זענעק ריז לָאז רע ווו ,עירָאטירעט עיינ א ךיז ראפ ןכוז רעיראטעלַארּפ-ןּפמול
 -יצַאס םוצ נעוװ ןפיוא ףגניזבא ןייק רעמ ןייז טינ ןוא ןריזיראטעיארּפ תמאב
 יד ןוא  .ויִטיִזַאּפ טרעפטנעעג עגארפ רעד ףיוא ןבָאה צ"עוּפ יד .םזילא
 זא ,ןטלאהעג ןבַאה סעצוואדנוב יד .לארשיזץרא --- ןייז ףראד עירָאטירעט
 םעד ראפ ןוא .אפוג דנאלסור ןיא ןריזיראטעלַארּפ ןענעק ריז זלעוו זדיי יד
 ןענייז ןדיי לייוו ,זנרַאז וצ ביוחמ טינ ייז ןענייז ,דנאלסורל ץוחמ םוטנריי
 .ובעל ייז ווו דנאל רעדעי ןופ לייט רעלארגעטניא ןא םוטעמוא

 לָאז סעיצאראלקעד סעמעוו רעטנוא ? תמא רעצנאג רעד טניל ווו אט
 ? ןעמעננא ריא לָאז הרות סעמעוו ? ןביירשרעטנוא דיז דיא
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 ןגארפ ןנעוו טכארטעג ליפ ךיא בָאה ,טציא זיב ,ןבעל ןגנוי ןיימ ןיא
 תאיב ןופ ןוא המואה םויק זופ ,ארובה תודחא ןופ ,שנועו רכש ןופ ,טָאנ ןופ
 -בָארּפ עשיטערַאעט ,זנארפ עשהכלה ןעוועג ץלא ןענייז סָאד רעבָא ,חישמה
 ןרָאװעג טלעטשעגקעווא טינ טציא ןיב לָאמנייק ךָאנ רעבָא ןיב ךיא .ןעמעל
 לעוטקא ןסילשאב וצ ןוא ןריישטנא וצ טייקידנעוװטיונ רעד ראפ םינּפסלא-םינּפ
 .קלָאפ ןיימ ןופ לרוג םעד ןנעוו דיילנ ןוא

 ןטלאהעגנ טכאנ ןוא גָאט בָאה ךיא .,טקַיורמואב קראטש ךימ טָאה סָאד
 דעלדנע בָאה דיא זיב ,ןכיילנראפ ןוא ןריזילאנא ,ןטסעמ ןוא ןגעוו ןייא ןיא
 ףראד קְלֶאפ עשידיי סָאד ,ןויצ-ילעוּפ יד טימ טגיל געוו ןיימ זא ,ןסאלשאב
 ענעגייא ןייז ןבָאה זומ סע .ךיילג רעקלעפ עלא טימ קלאפ א ןרעוו זומ ןוא
 טעװ ןטרָאד .?ארשיזץרא ןייז סיוכרוד זומ םייה יד ןוא ,םייה עלאנָאיצאנ
 זואנ רעד יו ,"םימיה תירחאב היהו" רעתמא רעד ןרעוו טכעלקריווראפ ךיוא
 אשאנ" רושארב ןייז ןיא טרילומרַאפ סע טָאה ,ווָאכָארָאב רעב ,רעריפ ןוא
 .םזינויצ םעד זוא םזילאיצַאס םעד ןשיווצ זעטניס א זיא סָאד ."אמרָאפטאלּפ

 ? טייהרעמ רעד ןיא ?ארשיזזרא ןיא ןענייז רעבארא יד סָאװ ,,ייא ---
 -וטס א ,רַאטארַא ןא ןאד טָאה ,אישק עבראה א טלעטשעג רימ ךיז טָאה ---
 בכשות א טנייה) םערע השמס ,"טוטיטסניא ינרָאג" רעדארגָארטעּפ ןופ טנעד
 : טרעפטנעענ (ביבא-לת ןיא

 -יסא זייווכעלסיב דיז ןלעוו ,רעבארא ענענאטשעגּפָא יד ה"ד ,ייז ---
 ןיא ןעגנערבניירא ןלעוו רימ סָאװו ,רוטלוק רערעכעה רעזדנוא ,טימ ןרילימ
 ...רנאל םעד

 .ןצראה ןפיוא ןרָאװעג רעטכייל ךיוא ןיוש טכיזניה םעד ןיא רימ זיא

 רעד ןיא רעייפ ןכעלטננוי ןצנאנ ןיימ טימ ןפרָאוװעגניירא ךדיז בָאה ךדיא
 גנאג םעד ןיא ןפלָאהעג דיא בָאה םורא יוזא .טעברא רעשיטסינויצ-ילעוּפ
 טלדנאווראפ דלאב טעװ ,טפאהעג ןבָאה רימ יוװ ,סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ
 ' .עיצולַאװער-טלעוו א ןיא ןרעוו

 דעד סאוו ,זתוחילש ןוא זתוירחא ערעווש דיז ףיוא ןעמונעג בָאה ךריא

 .טגיילעגםיורא רימ ףיוא טָאה טעטימַאק-ייטראּפ רענַאיאר רעלוװאלסַאראי

 טעיווַאס" םייב ןויצ-ילעוּפ ייטראּפ רעד ןופ רעטערטראפ רעד {רָאװעג זיב ךיא

 רעטעברא עטעדנירגענײינ יד ייב ,"ווָאטאטוּפעד דיקסטאדלַאפ יא דישטַאבאר

 "ץזַא" ,"אּפַאקעי" יוװ ,סעיצאזינאנרַא עשידיי ענעדיישראפ יד ייב ,ןענייראפ
 סעיצאראלקעד עגנאל ןעניילרַאפ ,ןדייר טפראדעג ריא באה םוטעמוא ."טרָא" ןוא
 -אטשראפ טינ ךיוא ןיילא ייז ןופ ןקורדסיוא ךס א ךיא בָאה לָאמטּפָא סָאװ
 ,טליפעג ריא בָאה ןצראה ןיא ףיט יבא ? אנימ אקפנ יד זיא סָאװ רעבָא .,ןענ
 תמא םעד טָא ןעמ ףראד רעבירעד .טייז רעזדנוא ףיוא זיא תמא רעד זא
 ןנַאלשּפַארא ןזָאל טינ דיז ןוא ,המשנ רעד ןופ רעייפ ןצנאג ןטימ ןקידייטראפ
 .. .ץעװַאסעסע ןא ,טסיּפַאטוא ןא ןופ רעדָא ,ץעוװַאדנוב ןטלא ןא ןופ געוו ןופ

 ןיא ןוא טעברא:ייטראפ רעד ןיא טכַאקראפ ןעוועג יוזא ןיב ךיא תעב
 ןיימ וצ ,לייורעד דיא בָאה ,סאג רעשידיי רעד ףיוא שינערעקרעביא רעד



 ףלָאז .פ 200

 -רעדעל רעד ףיוא רעצישאב ןיימ ןוא רבח ןיימ ןרָאלראפ ,ןערעיודאב סיורג
 טָאטשנַא זיא ,ץעווַאדנוב רעטנערבראפ א ןרָאװעג זיא רע .ןכענעה -- קירבאפ
 דענעה .אנוש רעקיטולב א ןרָאװעג טציא רימ רע זיא ,דניירפ א ,רבח א

 ןופ האניש יד יו ,הרות עשידנוב יד ןעמונעגרעביא קראטש יוזא טינ טָאה
 יד ןענייז ,ןטסידנוב יד טיול ?יוו .ןטסינויצ-ילעוּפ יד וצ ןטסידנוב יד
 זייק טינ ןוא ןטסילאיצַאס עתמא ןייק טינ ,ןטסינויצ-ילעוּפ יד ,"סעקעצעּפ"
 הנידמ רעדנוזאב א ןעגנאלראפ רַאג ןענעק ייז זא ,ןרענַאיצולַאװער עתמא
 -ץרא ,ןקידנענערב ,ןטסיוו" םעד ןיא נוו-ץענרע ,סאלק-רעטעברא ןשידיי ןראפ
 יד ןעמוקעג זיא ,דנאלסור ןיא ,ַאד ןעוו טייצ רעד ןיא . . ,"רבדמ ןקידלארשי
 ןצנאג םעד ןעיירפאב ףוס-לכ-ףוס טעװ סָאו ,עיצולַאװער עשיסור ,עסיורג
 .טאיראטעלַארּפ-טלעוװ

 ײרַא רעד ןיא ןיירא

 .1917 ,גנילירפ בייהנַא

 עיצולאווער רעד דובכל סעיצאטסעפינאמ יד ןוא סעיצארטסנַאמעד יד
 ןיוש זיא עיצולַאװער רעד ןופ תבש רעד .טלעטשענּפָא זייווכעלסיב דיז זבאד
 .ןנרַאז עטלא ןוא עיינ עריא טימ דָאװ עיורנ יד ןבייהעגנַא דיז טָאה'ס .רעבירא
 : ענארפ יד ןענאטשעג ןכעלטיא ראפ טציא זיא'ס

 ? רעטייוו סָאוװ ---

 ? עיצולַאוװער רעד ןופ גנולקיווטנא עקידרעטייוו יד זייז ףראד סָאוו ---

 םעד טָא ןבעגעג גנוריגער-יקסנערעק עשירָאזיװַארּפ יד סָאה םעד ףיוא

 : רעפטנע

 ,עיצולַאװער רענעננוװעג סָאװ-רָאנ רעד ןופ ןסינעג ןענַאק וצ ידכ ---
 -רעסיוא םעד ןביירטראפ ?כ-םרוק ןייג תוחוכ עטקינייראפ טימ קלאפ סָאד זומ
 ךיוא זומ ןעמס .דנאל ןופ ןרעיוט יד ייב טייטש סאוו ,אנוש ןקיטולב ןכעל
 ןכערבעצ וצ ידכ ,עטריעלא יד טימ דנוב םעד רעטייוו ןטלאהנַא טננידאבמוא
 ןופ ראפענ עקידנעטש יד ,םוטרעקנוי ןשישטייד םעד ןופ ןייבנקור עםד
 א ךדיוא זיא סָאװ ,קלַאפ ןשישטייד ןטימ םולש ז1סילש םעדכַאנ ןוא ,עּפָארייא

 .טאיראטעלַארּפ ןכעלטלעוולא םעד ןופ לייט

 זוא שיטאמנעלפ יוזא ןעוועג טציא זיב זיא סָאוװ ,קלָאפ עשיסור סָאד
 לעטש א ןבעגעג דיז לַאמאטימ טָאה ,המחלמ רעשיראצ רעד וצ קיטליגכיילג
 סָאװ ןביירטראפ וצ -- גנאלראפ ןייא טימ ,ןליוו ןזייא טימ ,שטנעמ ןייא יו ףיוא
 -טאּפ רעטמאלפעצ א .דרע רעשיסור "רעקילייה" רעד ןופ אנוש םעד רעכינ

 סָאד .זרעדנא םוצ גערב ןייא ןופ דנאל עצנאנ סָאד טּפאכעגמורא טָאה םזיטָאיר
 םנופ רעקלעפ עיא ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד ,טננוי יד רקיע רעד ,קלאפ עצנאג
 ןבעל ןוא בייל טימ ןפראוועגניירא דיז ןבָאה ,דנאלסור ןרענַאיצולַאװער זסיורג
 ."הווצמ תמחלמ" רעקיזַאד רעד טָא ןיא
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 ,ןדאירטַא עיינ ןפאשעג דלאב ריז ןבָאה ,טרַאוװ-רעביוצ א דרוד סעּפע יו
 : יװ ,ןעמענ ערענַאיצולַאװער עיינ טימ ןעיימרא עצנאג ,ןענַאי לאטאב עיינ
 (זעיורפ) "יקסנעשז" ,(רעלנַאלש) "יקינראדוא" ,ןזָאילאטאב (טיוט) "ינטרעמס"
 ערעייז ןיא ןסילשוצנַא ריז ןפורעג ןבָאה סָאו עכלעזא רַאנ ןוא ,זַאילאטאב
 רעד טימ ךדיז טסעמראפ אנוש רעד ?ייו ,קראטש זיא אנוש רעד לייוו ,זעייר
 .עיצולָאװער רעד זופ ּפָאק ןרעביא קאה

 ריז ןבָאה ,תונחמ ערענַאיצולַָאװער ,עשירעטילימ ,ענעפאשענייינ יד טָא
 ,וטסעפ א טימ טרישראמ זבָאה ייז ,טנַארפ םוצ רעהפיוא ןַא ,ןגיוצעג רדסכ
 קורדסיוא ןקיצַארט טימ ,זצראה ןיא גנונפַאה ןוא הנומא טימ ,טָארט ןרעכיז

 ןענייז סָאװ ,ןענארעטעוו יד ןפלעה ןעגנאנעג טציא ןענייז ייז ,ןגיוא יד ןיא
 .(ןעיישנארט) סעּפַאקַא עקיטַאלב יד ןיא רַאי יירד דלאב ןיוש ןגעלעג

 ןבָאה ןעגנוזַאל עקידנגַאלש טימ ,ןענַאפ ערענַאיצולַאװער ,עטיור
 ,טיילגאב ייז םוטעמוא ןבָאה קיזומ סעילעּפאק ,ּפעק ערעייז רעביא טרעטאלפענ

 יד .רעדיל ערענַאיצולַאװער ערעדנא ןוא "לאנָאיצאנרעטניא" םעד קידנליּפש

 .ןּפיל יד ףיוא תוכרב טימ קלאפ ןטרעטסייגאב םנופ טיילגאב ןרעוו תולייח עיינ

 רַאנ ,טציא .טינ ןעמ טרעה ריז ןענעגנעזעג םייב תוללי ןייק ןוא ןענייווענ ןייק

 ןעמ ףראד .המחלמ-סקלאפ א ןרָאוװעג דיוא המחלמ יד זיא ,עיצולַאוװער רעד
 .המחלמ יד ןעניוועג ןייג ןעמ זוס .זייג

 ןופ רעהא ןרָאװעג לגלונמ זיא סָאװ ,טנגוי רעשידיי רעד ייב ךיוא

 ריז טָאה ,דנאלסור-סייוו ןוא עטיל רעד ןופ ,רעלטעטש ןוא טעטש רעקילדנעצ
 ךיז טָאה סעּפע .רעייפ ןרעסערגנ א ךָאנ טימ ,םזיטָאירטאּפ רעד טרעקאלפעצ
 ןַאטעגסיױא ןעמ טָאה .טסייג-םיאנומשח רעקילָאמא רעד ןדנוצעגנָא ייז ןיא
 ןוא ,עמאמ-עטאט זזָאלעגרעביא ,ןזייא ןוא רעש ןפרָאװעג ,רענלַאק ןוא סּפינש
 .יימרא רערענַאיצולַאװער רעד ןיא ןסילשנָא דיז ןפַאלעג זייוונסאמ

 דלאב בָאה ריא .טסייג רעיינ רעד ןעמוקעגנַא זיא רימ ףיוא דיוא

 ןסילשנא ריז ןייג ךיוא זומ ךיא זא טליפרעד בַאה ךיא .ףור םעד טרעהרעד

 ןעמוקעג דיוא זיא'ס ..יימרא רערענַאיצולַאװער ,רעקידנפמעק ,רעיינ רעד ןיא

 זיב !גַארט זופ דניז יד דיז ןופ ןקיניײרּפא ,זסיוועג ןיימ ןפיוקוצסיוא טייצ ןיימ

 .ןעמַאנ ושלאפ א טציא

 ןפָאלעגקעװא דיא ןיב ,גָאט-גנילירפ ןעמעראוו ןקיטכיל ,םענייש א ןיא

 ןיא עיצאראלקעד רענעבירשעג א טימ "עיווטסטוסירּפ" רעשירעטילימ רעד וצ

 םעטָא ןַא ןוא (...עיצאראלקעד א ןָא טינ סע טייג שטנעמ-ייטראּפ א ייב) טנאה

 -עג ןיימ טגנאלרעד םיא ןוא קינלאשטאנ ןשירעטילימ-טּפיוה םוצ ןּפַאלעגוצ

 י"רעביא רעשידיי רעד ןיא טנעיילעג ךיז טָאה סָאװ ,"טסעפינאמ" םענעבירש

 : יוזא רעפענמוא גנוצעז

 -ןלָאװער רעשיסור רעד ןופ (רעגריב) "זינאדשזארג" ןוא רבח םוצ"

 ! יימרא רערענַאיצ

 טלָאװעג טינ טציא זיב בַאה ,הטמ םותחה ,ףלָאשז קילאפ ,ךיא תויה"
 סאו ,ןטייווצ םעד ,ײלַאקינ ,ראצ ןקיטולב םעד ראפ טולב ןיימ ןסינראפ ןייג
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 רעשביה א טנכערעגסיוא ןעוועג זיא ַאד) קלאפ ןיימ ןופ אנוש רעד זעוועג זיא
 טיירפאב טָאה עיצולַאוװער עסיורג יד ןעוו ,רעבָא טציא ,(םיאטח ענייז זופ ?טעצ
 עסיורג יד זעניוװאב סָאװ ,רעקלעפ ערעדנא עלא טימ ןעמאזוצ קלאפ ןיימ
 ןיימ וצ בוח ןקילייה ןיימ ןליפרעד ןעמוקעג טציא ךיא ןיב ,איסַאר אקשוטאמ
 ."דנאלרעטָאפ יינ

 זיא סָאו ,"עיווטסטוסירּפ" רעשירעטילימ רעד ןופ קינלאשטאנ רעד
 -רעביא ןכָאנ ,טָאה ,םישזער ןקידרעירפ םנופ ביילברעביא זא ןעוועג םינּפה דָאנ
 רימ ףיוא ןבענעג ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ,עיצאראלקעד ןיימ ןענעייל
 ןיא סע סָאװו ןופ ,ןניוא עיורג עניז טימ קוק ןפראש אזא
 דיז טָאה םינּפ ןייז . . . ןצראה ןפיוא דעלמייהמוא רעייז ןרָאװענ סעּפע רימ
 ףיוא ןעמונעג רע טָאה רעגניפ עזעוורענ טימ ןוא טייקטיור טימ ןסָאנעגנַא םיא
 סעּפע ריז טימ טאהענ טלַאוז רע יוװ ,עצנַאװ רעלעגנ ןייז ןופ ץיּפש א זעיירד דינ
 דימ רע ?יוװ הלילח רעמַאט ,ןלאפאב ךימ ןיא קערש א . . . תעדה-בושי א
 ראפ ןעימ טזומעג תובַא-תוכז תועמשמ ריז זבַאה ַאד רעבָא ...ןעמעננַָא טינ
 -ענוצנָא דימ טקיליוואב ןוא הבוט עסיורג יד ןַאטעג טראפ רימ טָאה רע .ריפ
 .טאדלַאס א ראפ זעמ

 ייב ןענאשעג זיא סָאװ ,ףסה-רמוש םוצ ןָאטענ קנּוװ א דלאב טָאה רע

 ןוא ןעמוקענוצ זיא טאדלַאס רעד .?סקא ןפיוא סקיב א טימ ריט רעטיירב א
 ןיא'ס גוװ ,ףיוה-עיװטסטוסירּפ ןטמיוצעגמורא ,ןסיורג םניא טריפעגּפא ךימ
 וטרַאד .דיא יו זטורקער עכלעזא רעטרעדנוה דָאנ טימ טקאּפעגנַא ןעוועג ןיוש
 ןבַאה סָאװ ,זלעניש עיורג ןיא ,ןטאדלַאס עטלא רעטרעדנוה ןעוועג ךיוא ןענייז
 -רעזעד טאהעג ןבַאה ייז ןענאוו ןופ ,טנַארפ םוצ זרעוו וצ טסישענּפָא טראוועג

 .ראצה ימיב טריט

 ושירעטילימ םניא ןענופענ זיוש ריז ריא בָאה ,ירפרעדניא זגרַאמ ףיוא
 טָאה ןעמ דינ יו .אמָארטסַאק טָאטש רעד רעטניה ןגעלעג זיא סָאװ ,רענאל
 דיא ןיב ,רעדיילק עשירעטילימ עיינ יד ןזיא סיפ יד זיב ּפַאק זופ טדיילקאב דימ
 קידנרעהרעד .ןויצ ילעוּפ ,םירבח רעמַארטפאק יד ןכוזפיוא טָאטש ןיא קעווא
 ,צ"עוּפ טעטימַאק םענַאיאר רעלוואלסַאראי םנופ דילגטימ א ןיב ריא זא ,רימ ןופ
 ןבָאה גָאט ןבלעז םניא עקאט ןוא .טיירפרעד קראטש רימ טימ ריז ייז זבָאה
 טימ ,טָאטש רעצנאג רעד רעביא תועדומ ןּפעלקוצרעדנאנאפ ןזיוואב ןיוש ייז
 -ייטראּפ רעטמיראב רעד ןוא רעד זא ,תויתוא הנבל שודיק ענעבירשענ ,עסיורג
 טעוו ,טעטימַאס םענַאיאר םנופ ןעמוקעג לעיצעּפס זיא סָאװ ,צ"עוּפ ןופ רעריפ
 ילעוּפ רעד ןוא דנוב רעד" עמעט רעד רעביא טארעפער א ןטלאה טנוװַא ןיא
 ."םזינויצ

 סעטרבח ןוא םירבח עכביל ,ערעייט עּפורנ א ךימ טָאה נַאט ןצנאנ א

 ייז יו ,זרעדנא םוצ רבח ןייא ןופ ,טָאטש ןופ ןסאנ יד רעביא טריפעגמורא

 . . גנולעטשסיוא ןא ףיוא טריפעג ךדימ ןטלאװ

 לוש קלאפ רעשידיי רעמַארטסאק רעד ןופ לאז רעד זיא טנוװַא ןיא

 -ילעטניא םתס ןוא רעטעברא ,םירבח : עכעלטננוי טימ טקאּפעג ןעוועג ןיוש

 ריוא זוא "סעצוואדנוב" לאצ עשביה א ןעוועג דיוא ענייז ייז ןשיווצ .,ןטנעג
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 -לארענעג" םעד ,טסאג םעד ןרעה ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,"סעצווַאסעסע" עקינייא
 רענדער-טסאגנ רעד זא ,ןעז ,רקיע רעד ןוא ,רידנומ ןשירעטילימ זיא "רענדער
 . . . ןעיײטראּפ ערעייז ןייז דובכב עגוּפ טינ הלילח לָאז

 יד .סָאטאּפ טימ ןוא ץיה טימ טדערעג טָאה "רענדער-לארענעג" רעד
 רעמינּפ יד .ןרעדנא םוצ זיב לאז גערב זייא ןופ ןעגנולסענּפא טאה ענייז עמיטש

 ןסיורג םעד רעביא קילג ןוא תחנ ןופ טניישעג ןבָאה ןויצ-ילעוּפ םירבח יד זופ
 ןופ ןוחצינ ןקידלאוונ םעד רעביא ןוא טסאג ןטכירעגמוא רעייז זופ נלַאפרעד
 ןוא שא טכאמעג ןוא ןגַאלשעצ יוזא טָאה רע סָאװ ,רקיע רעד .ייטראּפ רעייז
 ןכוז סָאװ ,"סעצוואסעסע" יד ןופ דעלטשער יד ןופ ןוא "דנוב" ןופ דערַאּפ
 ... הנבל רעד ףיוא ץעגרע עירָאטירעט א טאיראטעלַארּפ זשידיי זראפ

 ןוחצינ ןופ דיירפ יד ןטלאהעגנָא טינ גנאל טָאה ןרעיודאב םוצ רעבַא

 טָאה ,טארעפער ןיימ טקידנעראפ בָאה דיא ךינ יו .,צ"עוּפ םירבח עניימ ייב

 -ַאטסירא םענייש א טימ לרַאטקַאד א רענייא סעּפע טלעטשעגפיוא דלאב ריז
 ,ץעווַאדנוב רעטלא ןזא יו ,רע .טרַאוװ סָאד ןטעבעג ןוא לדרעבדץמק ןשיטארק
 רעד ןיא שזאנאב ןשיטנענילעטניא ןשביה א טימ ןדָאלאב ךָאנ קיטנעק ןוא
 -טלאק ןוא קיּור דיז טָאה ,רוטארעטיל רעשיטסיסקראמ ,רעשיטסילאיצַאס
 סע .טארעפער ןצנאג ןיימ ןריזילאנא וצ ןָאטעג םענ א ,ןלזנ א יװ ,קיטולב
 ןשיטירס ןייז רעטנוא ןנעלעג זיא עדער ןיימ יװ גנאל טרעיודעג טינ טָאה
 ןעוועג שממ זיא'ס זא ,יוזא עטסעמלאּפעצ א ,ענעטינשעצ א ןצנאגניא ?ּפלאקס
 ,רענדער-לארענעג םעד ,רימ ףיוא ךיוא רַאנ ,עדער ןיימ ףיוא רָאנ טינ תונמחר א
 . ... סעטרבח ןוא םירבח עקיצראה:טוג עניימ ףיוא ןוא

 זא ,זדיירנייא טווגרּפעג דיוא רימ זוא טסיירטעג זיילא דיז זבַאה ייז רעבַא
 ןייא ןופ דשמ ןיא זא ,ןמיס א ,גלַאפרעד סיורג א זעוועג ַאי זיא טארעפער ןיימ
 קראטש םעד ןיא בָאה רעבָא דיא .םלוע זסיורג אזא ןגיוצעג ןיוש ךיא בָאה גָאט
 זא ,זיא סאד ןוא ,רעכיז זעוועג ַאי דיא ןיב דאז ןייא ןיא רָאנ . , . טלפייווצעגנ
 רעסיורג רעד טימ ,טעטימַאק םענַאיאר םנופ רעוט-ייטראפ רעגנוי רעד ,ךיא
 רעיינ רעד רעכלעוו ףיוא ,רוניפ רעשרוחב רעקנאלש רעד טימ ןוא רַאה עמשטוק
 םלוע םייב רעלוּפָאּפ קראטש ץלא ךָאנ זיא ,ןסָאגעגסיױוא יוװ ןנעלעג זיא רידנומ
 דיז ןבָאה סָאװ ,ייטראּפ רעד ןופ סעטרבח יד ,דעלדיימ עקינוז עקיטכיל ,ענייש
 ,רימ םורא טּפעלקעג

 םימ טיילנאבסיורא דימ סעטרבח ןזוא םירבח יד זבַאה טכאנייב טעּפש
 ,רעדיל ערענַאיצולַאװער ערעדנא טימ ןוא "העובש" ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ גנאזעג
 .םַאטש ןופ טייוו טינ ןענופעג ךיז טָאה סָאוו ,רענאל זשירעטילימ ןיימ וצ זיב

 טָא ןופ ןסינעג גנאל ןענעק לָאז דיא ןעוועג טרעשאב טינ רעבָא זיא רימ

 ןיב ךיא םורָאו .צ"עוּפ רעמַארטסַאק יד זופ טפאשרבח רעסיז ,רעקיצראה רעד

 ןעוועג ןיוש זיא סאוו ,ננולײטּפָא רעשירעטילימ אזא ןיא ןלאפעגניירא דָארנ
 ןיוש ריז דיא בָאה םורא נעט רַאּפ א ןיא .טנַארּפ ןפיוא זראפוצּפַא טיירג
 ךָאנ טימ ,דימ טָאה.סָאװ ,"ןָאלאשע םענראוואט" ןגנאל ,זסיורג םניא ןענופעג
 ןייק ,טנַארפ ברעמ:-םורד םוצ טריפעג ,זןטאדלַאס טרעדנוה עכעלטע עכלעזא
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 ?לארענעג םנופ עדנאמַאק-רעביוא רעד רעטנוא ןענאטשעג ןזיא סָאװ ,עיצילאנ
 רעד ןופ ,טאדלַאס רערענַאיצולַאװער רעננוי ,ךיא בָאה סָאד  ,ווָאליסורב
 ייד ראפ סקיב ןייק וליפא טציא זיב ךָאנ טָאה סאו ,יימרא רערענַאיצולַאװער
 ןופ ,"גנארוו"7 םעד "ץעמעינ" םעד ןביירטראפ ןייג טפראדעג ,ןעזעג טינ ןגיוא

 . .. . ררע רעשיסור רערענַאיצולַאוװער רעד

 סעטרבח רעמַארטסַאק יד סָאו ,דרדל הדיצ ןקאמשענ םעד ןשיווצ
 טגיילעגניירא ריוא ךיא בָאה ,ץענאר ןעקסטאדלָאס ןיימ ןיא טקאּפעגניירא ןבָאה
 ,ךלעפ-המחלמ םעד ףיוא ,ןטרָאד זא ,הנווכ רעד טימ ,לכיבדזיטאנ ,זקיד ,זסיורג א
 ןופ ןדײרוצּפָארא ךיז סָאװ ףיוא ןבָאה ךיא לָאז ,ןענעק ןלעוו דיא רָאנ זעוו
 טימ םינּפ לא םינּפ ןייטש סיוועג ןטרַאד ךיא לעוו ,בגא ןוא . . . ןצראה
 עשיראטסיה יד טָא ןביירשאב וצ סָאװ ףיוא ןבָאה ךדיא לָאז ,עטכישעג-טלעוו
 . . .רעדניק סדניק ראפ רכז א יו ,ןעגנוריסאּפ

 ןברוח םנופ קילבנָא םייב

 טרעטנענרעד ריז טָאה זַאלאשע רעשירעטילימ ןיימ סָאװ העש רעדעי טימ
 יד ןסקאווענ ןצראה ןיא רימ ייב זיא ,עילָאדַאּפ ןוא ןילָאװ רעשידיי רעד וצ
 ! דרע רעשידיי ףיוא ןטערט רעדיוו סיפ עניימ ןלעוו דלאב ,טָא-טָא .דיירפ
 ךיא לעוו דלאב ! ! םיבושי עשידיי עטקאּפמַאק ןעזרעד רעדיוו דלאב לעװ ךדיא
 םעד ןעמונעגפיוא ָאד ןבָאה רעדירב עשידיי עניימ יוזא יוװ זסיוורעד דיז
 .עיצולַאװער רעד ןופ "טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ" ןופ םוקנָא

 -ענּפָא רָאנ ךיז טָאה ןַאלאשע רעננאל רעד ווו ,עיצנאטס רעדעי ייב
 ןפַאלעג ךיילג ךיא ןיב ,העיסנ רעטייו רעד ןופ םעטָא םעד ןּפאכּפָא טלעטש
 ייז טימ ןּפאכ ןוא ןדיי טימ ןעז ריז ,לטעטש םניא רעדַא ,ןיירא טאטש ןיא
 ערענַאיצולַאװער יד ןַא ַאד טייג סע יו ןעז ,ןרעה רקיע רעד ןוא ,סעומש א
 .צ"עוּפ ייטראּפ ןיימ ןופ טעברא

 םוטעמוא .םירבח ןענופעג דלאב םוטעמוא עקאט כָאה ךיא
 -"רעטסעווש" יד ןופ ןסורג עכעלטנפע ןבעגענּפָא ,ןעגנולמאזראפ ןטלאהעגּפָא
 ,ןענאד ןופ ןוא .ןופצ ןשיסור ןטייוו םניא ךיז ןעניפענ סָאװ ,סעיצאזינאגרָא
 ,וטכיראב ,ווירב עננאל טקישעג ךריא בָאה ,םירבח:רעדירב עקידמורד יד ןופ
 ,טאדלַאס א ןרָאװעג רַאנ טינ ריא ןיב םורא יוזא .ןופצ ןיא "רעדירב" יד וצ
 געוו ןייא ראפ רַָאנ ,ןצינערג עשיסור יד ןופ אנוש םעד ןביירטראפ טייג סָאװ
 א ןיא טייג סָאװ ,חלושמ ןימ א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ דיוא ןיוש דיא ןיב
 .ןרעדנא םוצ בושי ןשידיי ןייא ןופ תוחילש רעקילייה

 ץלא ןוא ,עיצילאג-ברעמ ןיא ןעמוקעגנַא ןענייז רימ דיג יו רעבָא
 ריירפ ןיימ זיא ,טנַארפ ןשיכיירטסע-שטייד-שיסור םוצ ןעמוקענוצ רעטנענ
 וצ ןגָארקעג ארומ בָאה ריא לייוו ,ראפרעד הלילח טינ .רימ ןופ ןענורעגסיוא
 .וקַארשענ טינ רימ טאה סָאד ! ןיינ .אנוש ןטימ םינּפ לא םינּפ ריז זןענענעגאב
 בייל טימ ריז זפראווניירא רעכיג סָאװ טלַאװעג אקווד דיז טָאה סע ,אברדא
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 תא תבהאו םעד ןייז םייקמ רעכיג סָאו ןענַאק וצ ידכ ,ףמאק ןיא ןבעל ןוא

 םעד ראפ ןקָארשרעד דימ בָאה דיא ...ךשפנ ?כבו דכבל ?לכב עיצולַאוװערה

 .ןגיוא עניימ ראפ ןטײרּפשסיױוא טצוא ןעמונעג ךיז טָאה סאוו זברוח זסיורג

 ,טעטש עטנערבראפ ןוא עטרינִיור ןעזרעד דיא בָאה זעמוקעג זיכב דיא נו
 רעמייב עצראווש ,עטליוקראפ ,רעדעס עטעילאמסענּפָא ,ךעלפרעד ןוא ךעלטעטש
 .רעדלעפ-האובת ענעבַארנעצ ,עטסיווראפ ,ןגייווצ ענעכַארבעצ ,עטעקאנ טימ
 דעלמימלצ ענרעצליה עסייוו ףיוא ןסיוטשעגנַא גיוא ןיימ דיז טָאה םוטעמוא
 גרעב עטעברוהעגנָא ןגעלעג ןענייז םוטעמוא .,ןטפירשפיוא עראבזעל םיוק טימ
 טשימעגסיוא ,זדאיראנס ןוא ןטָאימעילוּפ ,ןסקיב ענעסַאשעגנסיוא ןופ ןזליג טימ
 .טארד עקיכעטש רעקיטש עטרעטנַאלּפעגפיױנוצ טימ

 טימ ,רעזייה ענערָאװעג בורח יד .טּפאכעגמורא ךימ טָאה רעדיוש א
 ןבָאה ,רעמייב עטנערבראפ יד טימ ןוא רעטצניפ ןוא ןריט עטרעכעלעצ ערעייז
 -כינראפ ַאד זיא סטונ ןוא בָאה ןוא בוטש ,םיוב רַאנ טינ זא ,טלייצרעד רימ
 ןענייז סנבעל עכעלשטנעמ עגנוי רעטנזיוט רעסילדנעצ ריוא רָאנ ,זרָאװעג טעט
 רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יד ןגעוו טכארטעג בָאה דיא ,ןרָאװעג ןטינשראפ ַאד
 ,טעוועצארּפעג ,טעװערָאהעג ,טבעלעג גנאל-תורוד ַָאד זכַאה סָאװ ,תוחּפשמ
 זיא ?ענשדץילב ? טציא ייז ןענייז ּוװ ןוא ,רעדניק זופ תחנ ףיוא טפַאהעג
 : קנאדעג א ןגיולפענכרוד רימ

 נו ,רעהא טציא טכארבעגנ ךימ טָאה ?רונ רעד ביוא ,יוזא ביוא
 ךָאד זַאק ,המחלמ ןופ ןרעייפ יד רעטנוא םוא טמוק ןוא בורח טרעוו גנידצלא
 עקיזָאד יד ןשיווצ ןניל דיוא ןיוש ןגרָאמ-טנייה ָאד לָאז ךיא זא ןייז ךיוא
 ? עיצולַאװער רעד ןופ טכורפ יד ןסינעג ןענעק טינ וליפא לע ןוא ,םירבק
 דָאנ דָאד ןיב ךדיא ! ןפערט טינ סע טעוװ דימ ! ןייז טינ ןַאק סע ! ןיינ ---
 -ַאווער יד ןעוו ,טציא ןוא ןסָאנעג טינ רָאג דָאנ ןבעל ןופ בָאה ךיא ,גנוי יוזא
 גנולצולּפ ךיא לָאז ,ןעמעלא ראפ קילנ ןוא טייהיירפ טכארבעג טָאה עיצול
 יוזא ןיוש יז בָאה ךיא סָאו ,ןעמאמ ןיימ חוכמ זיא סָאו זוא ? ןעמוקמוא
 -עביטש ןופ רעטצנעפ םייב ןציז ןטרָאד עדאווא טציא זומ יז ? ןעזעג טינ גנאל
 ? רימ רָאנ ןגיוא יד סיוא טקוק ןוא ,ָאד דָאנ זיא עלעביטש סָאד ביוא ,על
 ךיא .טנַאמרעד ןעמעלא ייז ןֵא ךיז ךיא בָאה ,טנעמַָאמ םעד ןיא ,טציא
 טעמכ ריא בָאה טייצ עצנאג יד סָאװ ,ףרגוורַאפ זכאמ ןעמונענ ןיילא ךדיז בָאה
 ןוא רעטסעווש יד ןופ ,ןטאט םעד ןופ ,ןעמאמ רעד ןופ טכארטעג טינ רָאנ
 .רעדורב םנופ

 ףיוא ליּפש א ןבעגעג רעטסעקרַאײַאװַאקלַאּפ רעד טָאה דלאב רעבָא
 ץקיטעמוא עניימ זופ ןסירעגסיורא דימ ןוא ןטנעמורטסניאדזַאלב עקיכליה ענייז
 ןעמונעג ןוא רעטרע יד ןופ ןבייהפיוא דיז טָאה קלַאּפ רעצנאנ רעד .תונויער
 .ןרישראמ רעטייוו

 -ַאווער ענעמוקעגראפ גנאל טינ טשרע יד ןַא טנַאמרעד רימ טָאה סָאד

 .קיזומ טימ ןעוועג טיילגאב דיוא ןענייז סאו ,סעיצאטסעפינאמ-זסאג ערענַאיצול

 ןיב דיא .רעהא ןעמוק ןיימ ןופ ?יצ ןצנאג םעד ןָא טנַאמרעד ךימ טָאה סָאד
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 -ולב רעד וצ ףוס א ןכאמ וצ ,עיצולַאװער רעד ןופ ןעמַאנ םניא ןעמוקעג דָאד
 ןלעוו ,טכארטעג ךיא בָאה ,תולייח ערענַאיצולָאװער יד ,ריפ .המחלמ רעקיט
 -טלעג ןוא ןקיטשרוד-טולב םעד ,סרָאטאטאולּפסקע עזאושזרוב יד ןטכינראפ
 תונברוח עלא וצ ,תומחלמ עלא וצ םרוג קידנעטש זיא סָאוװ ,םזילאטיּפאק ןקיציײיג
 -עש א ,ערעסעב א ןעיובפיוא רימ ןלעו םעד טָאטשנָא רָאנ .טלעוװו רעד ןופ
 ןלעטשנייא ןלעוו ,טאיראטעלַארּפ רערענַאיצולָאװער רעד ,ריס ;טלעוװ ערענ
 ןייק ּוװ ,רעקלעפ עקידנטעברא יד ןשיווצ םולש ןכעלרערירב ןקידנעטש א
 ענעמוקעגמוא ערעייז ףיוא ןרערט ןסיגראפ ןפראד טינ רעמ ןיוש ןלעוו סעמאמ
 א ןכאמ ןלעװו רימ ! ןעשעג טינ רעמ ןיוש טעװ סעכלעזא ,ןיינ ,רעדניק
 ! םעד וצ ףוס

 רעד טרענודעגסיוא טָאה -- ! שראמ םָאנאש ! ירט ,אווד ,זאר ---
 "עג טימ ןרישראמ ןבייהעגנַא ןבָאה רענייא יו עלא ןוא ,רידנאמַאק-ענטַאר
 .ןרעדנא ןכָאנ רענייא טירט ענעטסַאמ

 ! ירט ,אווד ,זאר ! ירט ,אווד ,זאר ---

 סאוו ,זוגינ ןרענַאיצולַאװער א זגיוצראפ טָאה עטָאר רעד ןופ רעצימע
 : טּפאכעגפיוא דלאב סע ןבָאה עלא

 ארימ םטאראטס טא איסמאשטעירטַא"

 .גַאַגנ דישטניס דארפט ָאװעי סָאינכטרטַא"

 ,ארימוק אוװמטטלז אנשזו עיג םאנ"

 ."גאטרעשט יססראצ םאנ ןעטסיואג עיונײ

 -נוה יד ןופ םטיר ןטימ ןסָאגעגפיונוצ דיז טָאה גנאזעג עקיכליה סָאד

 !עיירפאב וצ ,םיורַאפ ןפורעג טָאה רעטסעקרַא רעד .טירט עטסעפ רעטרעד

 . . . םטכעלש ןוא זייב סאדילא ןופ טלעוו יד

 טנָארפ-"המחלמ ןפיוא ףמאק ייטראּפ רעד

 .1917 ,רעמוז

 ,עיינ טימ ןראוועג טקראטשראפ זיא טנַארפ רעשיסור רעצנאנ רעד

 םנופ ןיז עטסקידנעילב יד ןופ ןענאטשאב ןענייז סָאװ ,ןקלָאּפ עגנוי ,עשירפ

 -ןא" ערענַאיצולַאװער עטמיראב יד ןעוועג ןענייז ייז ןשיוצ .קלַאפ ןשיסור

 יקסנעשז" יד דיוא ןוא "ןענַאילאטאב ינטרעמס" יד ,"ןענַאילאטאב ינראד

 -ַארטעּפ ןופ ,עװקסַאמ ןופ ןעמוקעג לייטנטסרעמ ןענייז סָאװ ,"ןענַאילאטאב

 -טייצ יד .דנאלסור ןלארטנעצ םניא טעטש ערעסערג ערעדנא ןופ ןוא דארנ

 ןעמונעג דיז טאה ,שארב יקסנערעק רעדנאסקעלא טימ ,גנוריגער עקילייוו

 ושיווצ ,םוהת רעד ,סיר רעד רעכבַא .עוויסנעּפַא רעקידרעמוז רעד וצ ןטיירג

 ושיווצ ףמאקז-רעדורב רעד ןוא ,"סעקיוועשלַאב" יד ןוא "סעקיוועשנעמ" יד

 ,דנאל ןיא טרעקאלפעצ ריז טָאה סָאװ ,עקניל יד ןוא "ןרעסע" עטכער יד

 .טנַארפ ןפיוא ןנַארטעגרעבירא לענש ריוא דיז טָאה
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 -ראפ זיא טנארפ-המחלמ רעצנאגנ רעד יוו גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע
 טאה ,סיוא-נַאט ,ןייא-נַאט .נניטימ-סאמ ןסיורג ןייא ןיא ןראוועג טלדנאוו
 זטלאהענּפַא ,דלעפטכאלש ןופ דנאר עמאס םייב ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןעמ
 עינ יליא יטטיא" ןעוועג זיא עגארפ-טּפיוה יד ווו ,ןעננוימאזראפ-זסאמ
 תליחתכל טָאה סָאװ ,עוויסנעפַא יד ןצעזרַאפ רעטייוו ןזייג יצ ,ה"ד "?יטטיא
 ןטאראּפעס א ןסילש רעדָא ,גלַאפרעד רעסיורג ןייז וצ ןויווענסיורא דיז
 -סיורא דלאב יז ןבָאה עסאמ-וטאדלַאס רעיורג רעד ןופ ..אנוש ןטימ םולש
 זנעק ןריטיגא וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה סאו ,רענדער עקיעפ רעייז טקורעג
 יד ןופ ,דצ ןטייווצ םעד ןופ ןרָאטאטיגא יד ,(עוויסנעפַא) "עינעילּפוטסאנ" רעד
 ,תומשנ עטפיוקראפ סלא ןעירשראפ ןעמ טָאה ,סעקיוועשנעמ ןוא ןרעסע
 טלעטשענפיוא דיז טָאה סע ןעוו ןוא .עיזאושזרוב רעשילננע רעד ןופ טכענק
 טרַאװ םוצ טושּפ םיא ןעמ טָאה ,עוויסנעפַא רעד ראפ ,זדייר טאדלַאס רעגנוי א
 ; םיא ףיוא ןעירשעג ןוא טמעראילעג ןעמ טָאה ןטייז עלא זופ .ןזָאלנעוצ טינ

 ! סָאסַאקַאלַאמ וד ,ּפַארא ---

 .רעפעפ זשישטייד ?סיבא ןקעמש וצ ןכוזראפ רעירפ רָאנ רע לָאז ---
 ! ןעמוקאב סיפ עטלאק רע טעוו

 ! ןייג עצינדַאּפס רעד רעטנוא ןעמאמ ןייז וצ רע לָאז --

 | ! ַאוועי יֵאלאד ---

 ! ןיירא קראק ןיא םיא טיג ---

 ! םיא טימ לווייט םוצ -

 ןוא .ןּפעלשּפַארא רענלַאק םייב עקאט זכלעזא ןעמ טגעלפ לָאמטּפָא
 ןבָאה זייוכעלסיב .ןטסיופ יד טימ םיא ףיוא ןפראוו דיז טנעלפ רענייא טינ
 שזיטסערּפ דס א ןעניוועגוצ {בייהעגנַא "סעקיוועשלַאב" ענעפורעג יוזא יד
 טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,ןרעציפַא יד .ןטאדלַאס יד ןשיווצ רעגנעהנַא ?יפ ןוא
 עלא טימ (ןטעלַאּפע) "?סענַאגַאּפ" יד ןסירעגרעטנורא ננאל טינ טשרע
 טכאמעג ,סנטייוורעדנופ ןענאטשעג ןענייז ,סעדראקַאק ןוא רעלדנעב ערעייז
 ייז םינּפה .טינ תוכייש ןייק ייז טימ טָאה ןינע רעצנאגנ רעד יו טשרמולכ דיז
 -נענעל םעד ןופ ןרעטש רעד ...לעפ רענעגייא רעד ראפ טאהעג ארומ ןבָאה
 דָאנ סָאו ,יקסנערעק רעדנאסקעלא --- ,עיצולַאװער רעד ןופ דלעה ןשיראד
 זא יוזא ,ןקילייה א ףיוא יו םיא ףיוא טקוקעג ןטאדלָאס יד ןבָאה גנילירפ ןיא
 זנַארט םיא ןטאדלַאס יד ןגעלפ ,טנַארפ ןפיוא ןזייוואב דיז טגעלפ רע רָאנ ןעוו
 ןענייז ןטאדלַאס יד ןשיווצ .ןשעלסיוא ןעמונעג ריז טָאה ,טנעה יד ףיוא שממ
 !טימ ןפורוצנא םיא טגאוועג וליפא ןיוש ןבָאה סָאװ עכלעזא ןעוועג ןיוש

 ןיוש םיא ןנעק טָאה ןעמ .רעטערראפ ןוא ינשזרוב יו ,ןטעטיּפע עכלעזא
 --אירעּפמיא ןשילגנע םוצ טפיוקראפ דיז טָאה רע זא ,גונקידלושאב יד ןפרָאװעג
 : ןיא ,יוזא ביוא ,םזילאטיּפאק רענאקירעמא םעד ןוא םזיל

 ! אוועי יַאלאד ---

 'םיאנוש עכעלרעניא ערעזדנוא וצ ןכאמ הוס א רעירפ ןזומ רימ ---

 . ..! עיצולַאוװער רעד ןופ
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 ! רימ ןליוו םולש ןוא דרע ! רימ יא אילמעז ---

 .ןטייז עלא ןופ טרענודעג טָאה -- !"רימ" !"רימ" ---

 -עג ןטאדלַאס יד 1בַאה -- !"יאיצובירטנַאק יא יאיסקענא זעב" ---
 עדמערפ עקיזַאד יד טָא סָאװו טסנווװענ טינ ןיילא ןבָאה ייז שטָאכ ,ןעירש

 ןקירד רעטרעוו עדמערפ עקיזָאד יד זא ,ייז ןבָאה טליפעג רָאנ .ןעניימ רעטרעוו
 ... . רעדניק ןוא בייוו ,םייה ,טייהיירפ ,דרע ,טיורב ; ןעננאלראפ ערעייז סיוא
 ,"יאיצובירטנַאק יא יאיסקענא זעב" ןעיירש גנאל יוזא ןעמ ףראד ראפרעד
 .זרעהרעד זלעוו ,עװקסַאמ ןוא דארגָארטעּפ ןיא ,הכולמ רעד ןופ רעריפ יד זיב

 ,יקסנערעק רעדנאסקעלא ,ןרעטש סענעשַאלעגסיוא םנופ טרָא ןפיוא
 יד ןופ רעריפ רעד ,ןינעל -- טענאלּפ רעיינ רעד ןייגפיוא ןעמונעג טציא טָאה
 ראפ ןעירשראפ טאהעג ךיוא םיא ןעמ טָאה טציא זיב שטָאכ .סעקיוועשלַאב
 יד רעבַא -- ,רעזייק ןשישטייד םוצ טפיוקראפ דיז טָאה סָאװ ,רעטערראפ א
 לנוסמ טינ ללכב טלאמער זיא עסאמ-ןטאדלַאס עטגערענפיוא ןוא עטלמוטעצ
 עשירעגירק יד ןופ תורות ערעדנוזאב יד ןיא ןביילקוצרעדנאנאפ ריז ןעוועג
 : ליצ ןייא זיולב ןענאטשעג טציא זיא ייז ראפ .,ןעייטראּפ ערענַאיצולַאװער
 םענעגייא םוצ ,דניק ןוא בייוו םוצ ,עמאמ-עטאט וצ ךיז ןרעקמוא רעכיג סָאוװ
 ןרעסערג א ךיז ראפ ןסיײרּפָא ןענַאק ךיוא ןעמ טעוו רשפא ןוא ,דרע ?קיטש
 ןוא ןעמוקעג טציא טלָאװ סע רעוו זיא . .- ץירּפ ןשינכש םנופ ןדָאב ?קיטש
 -עגכַאנ םיא ייז ןטלָאװ ,ליצ םעד טָא וצ געוו םעד ןרעלענשראפ וצ ןפלָאהעג ייז
 טַאה המחלמ יד םורָאװ .סמערָא עטסערטשעגסיוא טימ טייהרעדנילב ןעגנאג
 .רענייב יד ןיא רוואשז א יוװ ןסענעגנייא ןיוש ןעמעלא ייז ייב ךיז

 דיז זעמונעג ןטאדלַאס עשיסור יד ןבַאה טנָארפ ןפיוא רעטרע דס א ןיא
 לייט ןעמונעג ריז ןבָאה עשיסור יד .ןטאדלַאס עשישטייד יד טימ "ןרעדירב"
 ייז ןבַאה ראפרעד ןוא .ןכאז ערעדנא ןוא טיורב ,ףייז ,קאבאט רעייז טימ
 םִאר ,הקשמ עפראש עלעסיבא "םינכש" עשישטייד ערעייז זופ ןגָארקעגקירוצ
 טָאה עדנאמַאק-רעביוא עשישטייד יד .רעשעלפידלעפ ערעייז ןופ רעקיל ןוא
 ןרענַאיצולַאװער ןקידננולצולּפ רעד ראפ ןקַאבשרעד קראטש הליחתכל ריז
 יד ןופ םזיטאירטאּפ רענעדנוצעגנַא-יינ רעד .קלַאפ ןשיסור םנופ זיורבפיוא
 עשישטייד יד ןקַארשעגרעביא קראטש בייהנַא ןופ טָאה ,ןטאדלאס עשיסור
 זיא ,טסנוורעד רעטעּפש ריז ןבַאה רימ יו ,ראפרעד ןוא .,עדנאמַאקירעביוא
 םנופ עקערטש רעסיוועג א ףיוא ןעיצוצקירוצ ריז זעוועג ןמוזמו זכומ זיוש יז
 דנאלסור ןיא רָאפ טציא טמוק סע סָאװ ריז קידנסיוורעד רעבָא ,טנַארפ ןשיסור
 -שיסור" יד טָא טקיטומרעד דָאנ יז טָאה ,עיניל-טנַארפ רעשיסור רעד רעטניה ןזוא

 -ספמאק רעייז ןריזילאראּפ וצ םעד ךרוד ידכ ,"גנורעדירבראפ עשישטייד
 דנאלסור ערענַאיצולַאװער יד זא ,ןפלעה עקאט סע טעוװ רשפא ןוא ,טייקיעפ
 ןפראוופיורא ןענעק טלָאמעד יז טעוװ ,םולש ןרעדנוזאב א ןסילש ריא טימ לָאז
 -עגנָא גנולצולּפ טָאה סָאװ ,טנַארפ-ברעמ ןפיוא טפארק רעצנאנ רעד טימ ריז
 . . . סירלגיופ יוזא טינ סעּפע ןייג ןבייה

 רעד .םישרח ןוא ןכַאװ ,געט ץעווינ ןיא ןעננאגעג ןרָאלראפ ןענייז יוזא

 -עגנָא רעדיוו ןוא טומ םענעראלראפ ןייז ןענּוווענקירוצ ל?ייוורעד טָאה אנוש

 .טנַארפ ןשיסור םנופ חטש זצנאג ופיוא זרעדור וצ זכייה
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 עיצולָאװער ןוא המחלמ ןופ חבזמ ןפיוא

 ,1917 ,ילוי ,עיצילאג ,לַאּפַאנראט

 ,קלָאּפ יקסווַאכַארַאג ,ןט182 רעזדנוא ןופ ייר יד ןעמוקעג רעדיוװ זיא סע
 גנאל ןענאטשעג ןיוש זיא סָאוװ ,קלָאפ רעוועשראוו ,זט182 םעד ןטייבראפ וצ
 רעביא ןרישראמ נַאט ןסייה ,ןרעווש ,ןגנאל א ךָאנ .עיניל טנַארפ רעד ףיוא
 ,סעקנַאל עקיּפמוז ןוא רעדלעפ עטרעכעלעצ רעביא ,ןגעוו ענערָאפעצ ,עטיירדעצ
 רימ ןענייז ,לָאּפַאנראט טָאטש רענערַאוװעג-בורח רעד םורא ןגעלעג ןענייז סָאװ
 וצ רעבַא .עיניל רעטשרע רעד וצ ןעמוקעגנָא ,טנווַא ןיא טעּפש ,רעלדנע
 .קירייל ןצנאגניא סעּפָאקַא יד ןענופעג רימ זבָאה גנושאררעכיא רעסיורג רעזדנוא

 ? ןייז סָאד ןעק סאו --

 ַאד זדנוא טָאה אנוש רערטיכ רעד ?ציּפש א ראפ סאו סייוו רעוו ---

 ךיז רימ ןבָאה -- ! רענעפָא ןא ךָאד טגיל טנַארפ רעצנאג רעד ? ןַאטענּפַא
 .גננוניוטשרעד ןוא קערש טימ ערעדנא יד ענייא טגערפעג

 רעד ןופ גנעל רעד ןיא טירט ערעכיז-טינ טימ ןייג זביוהעגנָא זבָאה רימ
 רעבָא .קלָאּפ םענעדנווושראפ םעד זכוז וצ עיישנארט רעשיגאזדניז ,רערעטצניפ
 טינ .ןענופעג טינ ץעגרע ןיא רימ ןבָאה טאדלַאס ןקידעבעל א ןופ רוּפש ןייק
 ענעכעלב ,עקירייל דרע רעד ףיוא טרעגלאוועג דיז זכַאה טרָאד ןוא ָאד סָאװ רעמ
 ,"סעשטונא" עטשוּפיעראפ ,ענעסירעצ ,עטלא ,שיילפ-ןוורעסנַאק ןופ סעקשוּפ
 זווא ןשזאדנאב ענעזָאלעגרעביא ,ןשאלפ-דלעפ ענעסענראפ ,ריּפאּפ דעלקיטש
 .ןילטלטמ עססטאדלַאס עכלעזא רָאנ

 סאו גנוטאראב עצרוק א ןטלאהענּפַא דיג רעד ףיוא זבָאה ןרעציפַא יד
 יּפשסיױא עּפורג א ,"עקדעווזאר" א ןקישוצסיורא ןבילבעג זיא סע ,ןָאט וצ
 ריז זבָאה "םילנרמ" ענעפורעג יוזא יד יו גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע .רער
 עשביה א ןעגנאנעגכרוד זענייז רימ : טכיראב אזא ןבענענּפָא ןוא טרעקענמוא

 -עג טינ רימ ןבָאה ץעגרע ןיא רעבָא ,עיניל רעד ןופ גנעל רעד ןיא עקערטש |
 זיא רעבַָא טנַארפ רעד ?זלַאּפ רעוועשראוו םנופ ביילברעביא ןייק וליפא ןענופ
 ןסיוטשעגנַא ריז רימ ןבָאה רעטייוו ?סיבא םורָאװו .טרעדנעעג טינ ןבילבעג
 .ןעוועג יו עיציזַאּפ ןייז טמענראפ סָאװ ,קלָאּפ ןשיסור ןטייווצ א ףיוא

 ,"עקרעווזאר" רענעמוקעגקירוצ רעד ןופ טרַאּפאר םעד ןרעהסיוא ןכַאנ

 ..! דאזאנ וניבישה --- ןסָאלשאב קלַאּפ רעזדנוא ןופ עדנאמַאק-רעביוא יד טָאה

 עיניל-טנַָארפ עטשרע יד זעמענוצרעביא רעהא דךָאד רימ ןענייז ןעמוקעג םורָאװ
 זיא ,רעמיטננייא רעד ,סָאבעלאב רעד יו תויה ןוא ,קלָאּפ רעוועשראוו םייב
 א ןעמענראפ ןיינ וצ תושר ןייק טינ רימ ןבַאה ,םייה רעד ןיא ַאטינ טציא
 זעמוק ?ייוורעד דָאנ ןעק אנוש רעד סאו ,סָאד ייא . . . עירָאטירעט עדמערפ
 .. ! ןעמוק רע לָאז ? סעּפָאקַא עקידייל יד ןצעזאב ןוא

 -עזדנוא וצ קירוצ ךיז טעוועריקראפ ןוא ןעמונעג ריילנ עקאט ריס ןזבַאה

 ,ןטנערבראפ-בלאה א ןיא ןגעלעג ןיא סָאוװ ,ריטראווק-טּפיוה רעקידרעירפ
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 -עגניירא רימ ןענייז ענעכארבעצ ןוא עטרעטאמראפ ,עדיס .לדלעוו ןרעטיש
 זוא דרע רעטכייפ ,רעסאנ רעד וצ ןַאטעג לאפ א ,רעבירג עלָאמש יד ןיא ןכַארק
 ,ףַאלש ןפיט א ןיא ןעקנוזראפ

 -עג םעד ןליפרעד וצ טאהעגנ טייצ ךָאנ ןבָאה רימ רעדייא דָאנ רעבָא
 ןפיוא ץַארּפש ןטשרע ןטימ ,ןיוש רימ זענייז ,עדימ ןופ ףַאלש םנופ םעט ןקאמש
 .עדאנאנאק רעקראטש ,רעקידננולצולּפ א ןופ ןרָאװעג ןסירענפיוא ,ןעניגאב
 םע .ּפעס ערעזדנוא רעביא ןעילפ ןבייהעגנָא ןבָאה ,ןלע:ּפארש ,ןדאיראנס

 ןבייהעגנָא רימ ןבָאה ,זיימ עטמסראפ יו .עכַאטאמוס עכעלקערש א ןראוועג זיא
 ,זרעדנא םעד רעביא ךענייא ןפיול ןעמונעג ןוא רעבירג יד זופ ןעגנירּפשפיורא
 .ןיהנוו קידנסיוו טינ

 ףיוא טסיש עירעליטרא ענענייא רעזדנוא ;! ערעזדנוא ןענייז סָאד ---
 ,ןטייז עלא ןופ יירשעג דליוו א ןנַארטעצ דיז טָאה -- ! זדנוא

 -עשימעצ א ,תועט א סעּפע ןעשעג זיא ַאד ! ןייז טינ ןעק'ס ,ןיינ ---
 ןוא תוללק עטיוט טימ ןטלַאשעג ןוא טלדיזעג ,זעירשעג ערעדנא זבַאה -- ! שינ
 ןענייז ןטאדלאס עגנוי רָאג יד .דרע רעד וצ ּפעק יד ןגיובעג השעמ-תעשנ
 ענעקַארשעצ ,עניילק יו .קינאּפ רעשירעטסיה רעמכעלקערש א ןיא ןלאפעגניירא
 .ןטאדלַאס ערעטלע יד ןַא ןרעמאלק ןוא ןעילוט ןעמונעג ריז ייז ןבַאה ,רעדניק
 לָאמאטימ זיא'ס .,ןטלאהעגנַא טינ גנאל עדאנַאנאק יד רעבָא טָאה קילג םוצ
 ,ליטש ןרָאװעג

 -ארומ ,רעכעלקערש א ןרעיוא ערעזדנוא וצ ןגָארטרעד דיז טאה דלאב
 ןבָאה ריס .ןצראה םייב ןסירעג טָאה סָאװ ,ןייועג ןוא רעמַאיעג רעקיד
 עטלייווצראפ ,עקידנסיירצראה יד ןעמוק סע ןענאוו ןופ ,ןעז ,ןפיול ןבייהעגנַא
 : דליב דעלרעדיוש א טקעלּפטנא דלאב דיז טָאה ןגיוא ערעזדנוא ראפ .תולוק

 ,רעשינכש רעזדנוא ןגעלעג זיא ?גרעב א ףיוא זדנוא ןופ טייוו טינ
 סָאד .רעלקיטש ףיוא רענעטינשעצ א ,רענעפַאשעצ א -- קלָאּפ רעוועשראוו
 רערעכעה רעד ןופ לעפאב ןפיוא ,עירעליטרא ענעגייא רעזדנוא עקאט טָאה
 טָאה רע סָאוװ ראפרעד ,רעייפ א םיא ףיוא טנפעענפיוא ,עדנאמַאק רעשירעטילימ
 .עיציזַאּפ עטמיטשאב ןייז ןעמענראפ וצ טנַארפ ןפיוא ןייג וצ טגאזטנא ריז
 ,ענעזָאלראפ ,עטלא ןא "?יט" ןיא ןעמונראפ ייז ןבָאה םעד טָאטשנַא רַאנ
 וצ ןעגניווצ ייז ןעמוק טעוו סע רעוו זא ,ןרָאװשעג ןוא עּפַאקַא עשישטייד
 ערעייז ןופ רעייפ טימ ןרעוו טנגענאב טעוװ ,עיציזַאּפ ענעמונראפ רעייז ןזָאלראט
 .ןטָאימעילוּפ ןוא ןטאנארנ-טנאה ,ןסקיב

 "נוא טזומעג דעלדנע דיז טָאה קלָאּפ רעוועשראוו רעטעוועטנובעצ רעד
 -ילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןגיל ןבילבעג ןענייז "דלעפ-המחלמ" ןפיוא .ןבענרעט
 .עטעשטעילאקעצ ןוא עטעדנווװראפ רעמ ךָאנ ןוא עטיוט רעק

 -ליסָאנ" טימ סרעשדלעפ ןוא ןראטינאס ןפיול וצ ןמוקעג זענייז דלאב
 זוא "?עטעינארעג" יד ןנַארט ןעמונעג ןוא טנעה יד ןיא (דעלטעבינַארט) "סעק
 .סעינַאנא עטצעל ערעייז ןיא טיוט ןטימ טלגנארעג דָאנ ריז זבַאה סָאוו ,עססונ יד
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 ,ןייוועג רעכעלרעמַאי א ,ןצפיז א ,ןצכערק א ןגָארטעג ריז טָאה ןטייז עלא ןופ
 ענעסָאשעצ יד .למיה ןקידנגרַאמירפ ,ןעיולב-לעה םוצ ןסירעג דיז טָאה סָאװ
 עטסטנַאנ יד וצ ןגָארטעגקעװא ןעמ טָאה "רעוועשראוו"7 עטיוט-בלאה ןוא

 טריפעגקעווא ןקאזָאק עינטַאס א ןבָאה ענעבילבעג-זבעל יד .ןלַאטיּפש-דלעּפ
 זוא ןבילקעגפיונוצ ןעמ טָאה עטיוט יד . . . גנוטכיר רעטמיטשאבמוא ןא ןיא
 -שירפ ןפיוא .לגרעב םנופ סנסופוצ ,רבק-רעדורב ןסיורג ןייא ןיא ןבָארגאכ
 ,טלצ םענרעצליה ,זסיורג א טלעטשעגקעווא ןעמ טָאה ,דרע-לנרעב םענעטַאשעגנָא
 ליפיוזא ןבַארנאב ןגיל ַאד" : טפירשפיוא םעד ריז ףיוא ןנַארטעג טָאה סָאװ
 רעשיסור רעד ןופ תונברק --- קלָאּפ רעוועשראוו םנופ ןטאדלַאס ליפיוזא ןוא
 ."עיצולַאװער

 58 הא הא א *

 טימ יו טעפרשעג טָאה ןוז יד .רעסייה א רעייז ןעוועג זיא גָאט רעד
 ןענאטשאב זיא סאו ,גנַאטימ םעד ןסעּפָא ןכַאנ ,ןטאדלַאס יד ּפערקַא ןסייה
 טלגערּפראפ עשאק רעטכידעג ןוא ,שטשרַאב ןימ אזא ,"ישטש" ןקאמשעג א ןופ
 ןענייז ייז .ןעורּפַא רעמייב יד רעטנוא טגיילעצ ריז זבָאה ,ץלאמש-ריזח טימ
 טרעכיירעג ,ףיורא םינּפ ןטימ רעוו ןוא ּפָארא ךיוב ןלופ ןטימ רעוו ןנעלעג
 רעד ןיא ןגיּפשענ עלייוו עלא ןוא ,ריּפאּפ ןבָארג ןוא עקרָאכאמ ןופ ןסָאריּפאּפ
 טצעזעגקעווא ךדיז ןבַאה ערעדנא .למערד א טּפאכעג ןבָאה עקינייא .דייה
 ,רעדמעה יד דיז ןופ ןַאטעגסיױא ןבַאה ערעדנא רָאג ןוא םייהא ווירב זביירש
 .. . םיאנוש עכעלבייל ערעייז טכוזעג הדמתה סיורג טימ זוא

 טלַאװ סע יו ,דעלטימענ ,קִיּור יוזא ,ליטש יוזא ןעוועג ץלא זיא םורא
 :זןעשעג טינ טשינרַאג טנייה ַאד טלַאװ סע יוװ ,טריסאּפ טינ טשינרַאנ טנייה ַאד
 -דנעצ זייק ןבארגאב טינ טנייה זעמ טלָאװ ,לנרעב ןקימייל ןרעטנוא ,טרָאד יו

 -עגייא םנופ טנאה רעד ןופ ןרָאװעג ןטינשראפ ןענייז סָאװ ,סנבעל עגנוי רעקיל
 זבַארגאב ןוא ןטָאשראפ טנייה ןבָאה רַאג טרָאד טלָאװ ןעמ יוװ רָאנ ,רעדורב םענ
 . .. . רענייטש טימ סעז סילרנעצ עכעלטע

 ןוא ןסע םוצ טרירענוצ טינ טנייה דיז זבַאה סָאװ ,רעבָא עקיצנייא יד
 ,זעוועג רימ זענייז ,םילבא יו ענעכארבעצ ןזוא ענעגַאלשרעד ןעננאגעגמורא ןענייז
 -שקע ןבָאה רימ .קְלָאּפ יקסוואכַארנ ןט182 םנופ ,ןדיי קילדנעצ רַאּפ יד ,רימ
 רימ יו ,ןקילב יד טימ דיז ןענענעגנאב וצ ןטימעגסיוא ןוא ןגיוושעג קידתונ

 רעצ םעד ,קערש יד ןרעדנא םנופ סנייא ןענעײלוצּפָארא טאהעג ארומ ןזטלַאװ

 ... רעמינּפ ערעזדנוא ףיוא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג זיא סָאװ קיטייוו םעד ןזוא

 ןיע ףרהכ ןוא ,לאנניס רעשירעטילימ א טלאשעצ ריז טָאה גנולצולּפ
 ,עטָאר ןייז טיול רעדעי ,סיפ ערעזדנוא ףיוא ןענאטשעגנ עלא ןיוש רימ ןענייז
 א ,רידנאמאק יַאװַאקלַאּפ רעד ןזיוואב ריז טָאה דלאב ,דָאװז ןייז טיול רעדעי
 ןוא קראק ןטיור א טימ ,םינּפ ןגנערטש א טימ ,שטנעמ רעקירָאי לטימ רעכיוה
 .סעצנאוו עכעלצראווש עקיד טימ

 יד ,ןרעציפַא עקירעדינ יד רעירפ ןעירשעגסיוא ןבָאה -- ! ַאנרימס ---
 !ַאנרימס -- ,ןרידנאמַאק ינטָאר יד ייז רָאנ דלאב ,סלעבעפדלעפ יד ,סרָאטיירּפעי
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 -סיורא טָאה קינװַאקלַאּפ רעד .,טייקליטש-טיוט א ןענאטשטנא זיא סע

 ןענעייל ןעמונעג ןוא ריּפאּפ ןטקורדענ א שאט םענרעדעל ןייז ןופ זעמונעג
 : יוזא רעפענמוא ,לוק ןפיוא ךיוה

 ועד ןופ ןעמַאנ םניא ,גנוריגער רעקילייװטייצ רעד ןופ ןעמַאנ םניא"
 ,ףָארטש-טיוט ןריפוצנייא קירוצ ןעגננווצעג רימ ןענייז ,עיצולַאוװער רעשיסור
 עשירעטילימ יד ןרעטשעצ וצ ךוזראפ זיא'ס ןזכלעוו ןכאמ ןלעוו סָאװ עלא יד ןוא
 .ןרעוו זסָאשרעד טרָא ןפיוא ךיילנ טּפשמ םוש ןייק ןַא ןלעוו ,זילּפיצסיד

 ,גנוריגער רעשירַאזיווַארּפ רעד ןופ ןעמַאנ םניא"
 ,"יקסנערעק רעדנאסקעלא -- ןבירשענרעטנוא"

 זוא ,טייהרעמוטש לעפאב םעיינ םעד טרעהעגסיוא ןבָאה ןטאדלַאס יד
 ןלָאז ןטאדלַאס יד ידכ רעבָא .טרָא ןייז וצ רעכעלטיא ןעננאנעצ דיז קידנגייווש
 -טיוט" ןופ זאקוא ןקידגנולצולּפ ןכַאנ דיז וצ ןעמוק וצ ןבָאה טינ םייצ ןייק
 : לעפאב רעשירפ א טרעהרעד דיז טאה ,"ףָארטש

 ! איטאינאז אנ ! איטאינאז אנ --

 ובָאה ןטאדלאס יד .ןעננוביא עשירעטילימ וצ ףור א ןעוועגנ זיא סָאד
 -טנאה "עשילננע" יד ראפ ןוא ןטָאימעלוּפ יד ראפ ,ןסקיב יד ראפ טּפאכעג ריז

 .זיירא רלעפ םענעפָא ןיא ןרישראמסיורא ןעמונעג ןוא ,זטאנארג

 רעוועיק רעגנוי א ,רידנאמַאקײנדַאװז ןיימ וצ ןעגנאנענוצ ןיב דיא
 עטוג סעקליסַאּפ יד בילוצ ,רימ ראפ "הרּפכ" יד ןעוועג זיא סָאװ ,ץעגייש
 םירבח רעלוװאלסַאראי יד סָאװ ,המודכו טשרווו ,דאלַאקַאש ,סקעבעג ,זסַאריּפאּפ
 פָאז רע זא ,ןטעבעג םיא ןוא ,ןקישוצ טפָא רימ ןגעלפ ןויצ-ילעוּפ סעטרבח זוא
 טינ סעּפע טנייה ריז ליפ דיא תמחמ "סעיטאינאז" יד זופ ןעיירפאב טנייה דימ
 עקאמשעג יד וצ ףתוש ןיימ ןעוועג זיא סָאװ ,ינדָאװז רעד .תואירבה וקב יוזא
 : ץרוק ןַאטעג גָאז א טָאה ,סעקליסַאּפ

 .(ריז גייל יינ ,טוג) ! סישזַאל ידיא ,ַאנדאל ---

 בָאה טליפעג רַאנ ,זעוועג קנארק טינ רַאג דיא ןיב רעבָא זתמא רעד ןיא
 ךָאנ םורָאװ ,"סעיטאינאז" ףיוא ןייג וצ דעלנעממוא טנייה רימ זיא סע זא ,ריא
 -עשראוו ןכעלקילנמוא םוצ ןַאטעג טנייה טָאה'מ סָאװ זעזעג בַאה דיא סאו םעד
 לַאטש םוצ ,סקיב םוצ זרירוצ דיז טנַאקעג טינ ןפוא םושב ךיא בָאה ,קלָאּפ רעוו
 טימ ייז זגעלפ ןטאדלַאס יד יו ,"רעייא" יד ,ןטאנארג-טנאה יד וצ זוא זזייא זוא
 -ענסיוא םיוב א ןופ ןטָאש ןיא ץעגרע טקורראפ דיז טָאה ךיא ,ןפורנָא טָאּפש
 םינּפ ןטימ םיא ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז .דרע רעד ףיוא לעניש םעד טיירּפש
 םינּפ ןיא ?מיה םעד קוק וצ ןדיימסיוא טלָאװעגנ ןוויכב טלָאװ ךיא יוװ ,ּפַארא
 . . .. זיירא

 ךיז טװּורּפעג בָאה'כ .!תונשחמ עניימ ןטכארט ןבייהעגנָא בָאה דיא

 עניימ ראפ ןָאטענּפַא טנייה דיז טָאה סע סָאו םעד ןופ זובשחו ןיד ןבענּפַא
 זימ .ןעלבה רעדורב םענענייא םעד טעגרהרעד טָאה ןַיק-רעדורב .ןגיוא
 רימ ןבָאה ןרעיוא יד ןיא .טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא טרעביפעג טָאה ףוג רעצנאג
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 יד ןופ ןעלכרַאכ-הסיסג יד ,ןעיירשעג עכעלרעמַאי יד ןעגנולקעג ץלא דַאנ
 בַאה ךיא .,ןטאדלַאס "רעוועשראוו" יד ןופ םיפונ ענעסירעצ ןוא ענעסַאשעצ
 ,םירבא רעקיטש ענעסירענּפָא ערעייז ןגיל סע יווװ ןניוא עניימ ראפ ןעזענ ץלא ךָאנ
 ,טולב סעשזולאק ןיא סיורא םירעדעג יד טימ רעכייב ענעסירעצ ,ּפעק ,סיפ ,טנעה
 -שא ערעייז טימ ןקוק ןוא דרע רעקיּפעלק ,רעצראווש טיפס טרימשעגסיוא טולב
 . ..ןוז רעד וצ דיילג זניוא עטזיילנראפ עטצראטשענסיורא יד טימ רעמינּפ עיורג

 טלַאו דךיא יו םענייאניא ץיה א ןוא טלעק א ןלאפאב רימ ןיא סע
 .םונהינ סעטנאד ןיא ןלאפעגנניירא לָאמאטימ

 ןכעטש {בייהעגנָא ןבַאה ,דעלעדאנ עקיציּפש ,עפראש ,עניד יוװ ,תוקפס
 ןופ ןעמַאנ ןיא ןַאטענּפָא ןיוש ןרעוו םיעותעת-םישעמ עכלעזא ביוא .חומ ןיא
 ? רעטעּפש ןייז ןיוש טעוװ סָאו אט ,עיצולַאוװער רענערָאבעג טשרַאקא רעד
 סאוו ,הלואנ רעד וצ געוו רעד סָאד זיא ? גנואיירפאב ןופ ננאג רעד סָאד זיא
 סאוו ָאט ,יוזא ביוא ? ןטייק ענייז ןופ שטנעמ םעד ןעיירפאב ןעמוקעג ןזיא
 ,ליוק סאנוש א ןופ ,ליוק רעשיראצ א ןופ טלאפ זברק רעד יצ אנימ אקפנ יד זיא
 -ענסיוא ןוא עטריציפירַאלנ עקיזַאד יד טָא זיא יצ ? ליוק יקסנערעק א ןופ יצ
 -יירד" רעקילייה רעד ןופ לָאערַא ןטימ טניורקעג זיא סָאװ ,עיצולַאװער עטמולח
 טָאנ א ,חבזמ א ריוא ,"טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילנ ,טייהיירפ" : "טייקינייא
 ? תונברק עכעלשטנעמ טרעדַאפ סָאװ ,דלומ

 רעהא ןזעמוק טרָאטעג טינ ןוא טפראדעג טינ רָאג דיא בָאה ,יוזא ביוא

 קראטש בָאה ךיא םורָאוו ! עיצולַאװער רעד ןופ ןעמַאנ ןיא תוירזכא יד זפלעה
 "רעוועשראוו" יד ןופ טולב ענעסַאנראפ-קידלושמוא עקיזַאד סָאד טָא זא ,ארומ
 ןבָאה ייז סָאװ םעד ןיא ןענאטשאב זיא אטח רעקיצנייא רעייז סָאװ ,זטאדלאס
 טינ הלילח טולב רעייז לָאז ,טולב רעלשטנעמ ןסיגראפ ןייג טלַאוװעג טינ רעמ
 -תיב ןיא איבנה הירכז ןופ טולב ענעסַאגראפ-קידלושמוא סָאד יוװ יוזא ןזרעוו
 . ? ןכַאק וצ ןוא ןדיז וצ טרעהעגפיוא טינ גנאל-ןרָאי טָאה סָאװ ,שדקמה

 טימ יו המשנ זוא בייל ןיימ טעשטשַאווכעג ןבָאה תוקפס עקיזַאד יד טָא

 -ּפָארא ריז טלָאװעג ,דוב-נָאט זיימ ראפ טּפאכעג ריז בָאה'כ .ןשטייב עקידרעייפ

 ועוועג רימ ראפ טציא זיא טרָאוװ רעדעי -טנעקעג טינ ןוא ,זצראה ןופ ןדייר

 עניימ ראפ טרעגלאוועג דיז זבָאה סָאװ ,רעדילג ענעסירענּפָא רעקיטש ענעי יוװ

 לַאמ סָאד .ןביירש טנעקעג טינ דיא בָאה לָאמ סָאד ,ןיינ .,עטאלב ןיא ןניוא

 . . . ןייצ עטעמעשטשראפ טימ ןעמוטש ,ןגייווש טנעקעג רָאנ ךיא בָאה

 םעד יילב ןוא זזייא טימ טלגַאהאב טנייה ןעמ טָאה ַאד יו טקנוּפ ןוא

 זוא ליח טימ זיהא טרישראמ ןוא טציא טייג יוזא ,טאדלאס-רעדורב םענענייא

 ריוא טעװ ןוא טָאטש ןוא ףרָאד זשיסור ףיוא ווָאלינרַאק ?ארענעג רעד ןיז-ילכ

 ןטרָאד .ןזייא ןוא לָאטש טימ רעדירב ענעגייא יד ףיוא ןעייּפש ןעמענ דלאב

 םינקז ןופ ,טלא ןוא גנוי ןופ םיפוג עטיוט ןרעגלאוו דיז ןעמענ דלאב ךיוא זלעוו

 ןעמַאנ ןיא ןעשעג טעװ ץלא סָאד ןוא קלאפ םענעגייא םנופ רעדניק ,זעיורפ זוא

 ךימ זיא קערשיטיוט א .עיצולאווער ןופ ןעמַאנ ןיא ,גנויירפאב ןוא הלואנ ןופ

 רעד .ןכעטש ןעמונעג רימ ןבָאה ּפָאק ןיימ ףיוא ןעלצראוו-רַאה יד .ןלאפאב

 -רָאנ יד יצ ,טכארטעג דיא בָאה ,סייוו רעו .טעבראעג טפאהרעביפ טָאה חומ
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 -נָאק וצ תלוכיב ןייז ףוס-לכ-ףוס טעוװ טפארק עשיכיטס ,ענעסירענפיוא סָאוװ
 חומ ןיא טרעבנעעג רימ טָאה רעמ ךָאנ ? םערוטש םענענייא ריא ןרילַארט
 -יפעג טינ דיז רעטייוו ןלעוו ןדיי רימ יצ ,סייוו רעוו ; קנאדעג רעכעלקערש א
 רערעזדנוא ?רוג רעד ןיוש זיא סָאד יו ,עלדאווַאק ןוא רעמאה ןשיווצ ןענ
 . . ? גנולסיירטפיוא טלעוו רערענעלק ןוא רערעסערג רעדעי ייב קידנעטש

 דעד ןיא לגענ יד טימ טעיַארעג דיז ןוא ןגעלעג יוזא ןיב ךיא יו
 ןנַארטעג ריז זבַאה סָאװ ,תולוק ענעמונאב טרעהרעד גנולצולּפ דיא בַאה ,המשנ
 ועגנורּפשענפיוא ןיב ריא .ןעמוקעגרַאפ ןענייז סעיטאינאז יד נו ,ןטייוו ןופ
 וו ןעזרעד בָאה ךיא .ןַאטעג סיב א ךימ טלָאװ גנאלש א יו ,דרע רעד ןופ
 -יושעצ ןוא רעמינּפ עקידארומ טימ ןטעפאטש ,זטאדלַאס ןטרָאד זופ זפיול סע
 : רעהפיוא ןַא ןעיירש ןוא ,רָאה עטרעב

 ! ! ! יראטינאס ! יראטינאפ ---

 סע .טייסלענש רעקידלאווג א טימ ןיהא ןפיול ןבייהעגנָא בָאה ךיא
 ןעשעג זיא ,"סעיטאינאז" יד ייב ,טרָאד זא ,זזיווענסיורא דלאב דיז טָאה
 : ןושל ןיססטאדלאס ןפיוא טנכייצאב טרעוו סָאד יו ,"טנעריצניא רעניילק א"
 טָאה ,ןטאנארג-טנאה טימ ןייגאב וצ ריז יו ןטאדלַאס עגנוי יד זענרעל םייב
 זיא טאטלוזער רעד .טנעה יד ןיא טאדלַאס זננוי א ייב ןסירענפיוא טאנארג א
 ,םיא םורא ןענאטשעג ןענייז סָאװ עקינייא ןוא ,רעפראוו רעד ,רע : ןעוועג
 טעדנגווראפ קראטש ןענייז עכעלטע רָאנ ןוא ןרָאװעג טיוטעג טרָא זפיוא ןענייז
 ,ןרָאװעג

 -ראפ ןוא עטעגרהעג יד ןופ רעמינּפ יד ןיא טקוקענניירא בָאה ךיא
 ןיימ ןופ םירבח עטנַאנ עניימ ןופ עקינייא טנעקרעד ייז ןשיווצ ןוא עטעדנווו
 םענייניא ,"קָאלעיטַאק" ןבלעז ןופ ןסע םענייניא געלפ ריא עכלעוו טימ ,"רָאוװז"
 .סעּפָאקַא יד ןיא טייז ייב טייז ןנעלעג ןעמאזוצ םישדח ןוא ןכַאװ ןוא זןפַאלשעג
 םעד טימ ריילגראפ ןיא טָאה "טנעדיצניא רעקניניילק" רעקיזאד רעד טָא רעבָא
 ןסיורג ןייק ןיוש ,קלָאּפ "רעוועשראוו" ןטימ ןעשעג ןענינאב טנייה זיא סע סָאוװ
 יו רעמ טינ זעווענ ןיוש ןענייז יד םורָאװו .טכאמענ טינ םענייק ףיוא םשור
 טינ ןוא אנוש ןטימ ףמאק ןיא טינ ןלאפעג ןענייז סָאװ ,ןטנעדיצניא עטושּפ
 .י .?אפוצ א ןופ תונברק רָאנ ,עיצולַאװער רעד ראפ ףפמאק ןיא

 -ירעצ ןוא עטעגרהרעד עכעלטע יד זופ ?לונה תמיתפ ןכַאנ ,טכאנראפ
 -ינדַאוז" רעכעלטניירפ רעייז ןיימ רימ טָאה ,"לאפוצ ןזיולב" םנופ ענעס
 : טנַאזעג ןוא ןניוא יד ןיא ןעמעלא ראפ עציילּפ ןיא טּפאלקעג "רידנאמַאק

 א ןיב דיא ,ה"ד ;! קעװַאלעשט יווילטסאשטש יט ,ףלַאשז ,שעיאנז --
 ...ןעגנוביא עשירעטילימ יד פיוא ןעננאגעג טינ טנייה זיב דיא סאו ,רעכעלקילג

 ףָארטש יטיױט

 .ליטש-אש זיא םורא ןוא םורא .גנאנפיוא-ןענוז רעקיטכיל א .ןעניגאב

 ,סנּפַארט-יוט ענרעבליז יד .ריר ןייק טינ וליפא ריז טיג םיוב א ףיוא לנייווצ זייק

 טרעה ןעמ .ליטש .ךעלערעּפ עסייוו יו ןרירעמיש ,זָארג ןפיוא ךָאנ ןניל סָאוװ
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 ןיא יוזא טא .נילפ א ןופ םושז ןייק ,לגיופ א ןופ שטשיווצ ןייק וליפא טינ

 .נַאט-רעמוז ,רעקיטכיל א ןרָאװעג ןרָאבעג זיא טייקליטש

 -ערט א -- טײּפמַארט רעשירעטילימ רעד טלאשעצ ריז טָאה גנולצולּפ
 ,רַאה עטלטאּפעצ ןוא רעמינּפ ענעפַאלשראפ רָאנ טימ ,ןטאדלַאס יד ! עגַאװ
 ,לעפאב ןראפ ןעוועג טיירג ןיוש ןוא ןסקיב יד טּפאכעג ,ןָאטעגנָא לענש ריז ןבָאה

 סעּפע טנייה זבָאה סָאװ ,ןרידנאמַאק ינטָאר יד ןעמוקענוצ ןענייז דלאב
 -עכיימש טעייטראפ א סעּפע טימ ,טגיילעגפיוא ,קידבוט-םוי יוזא טקוקעגסיוא
 ,טייקכעלפעה רעכעלנייוועגמוא ןא טימ ןוא ,ליומ ןופ ןעלקניוו יד םורא עֶל
 -ןלייא טימ ,ריילנ ןוא ,"סעלזַאק" ןיא ןסקיב יד ןלעטשקעווא ןכעלטיא זסייהעג
 םענעי זבעל טקנוּפ ,ןיירא רלעפ ןיא ,טייוו ,טריפענקעווא זדנוא טירט עקיד
 -ראוו עטעוועטנובעצ יד ןעמוקעג הרובק וצ זענייז רעירפ גָאט א טימ ּוװ ,?נרעב
 .ןטאדלַאס רעוועש

 ,ריטראווק רעזדנוא ןופ טייוו טריפעגקעווא ןוויכב זדנוא ןעמ טָאה סָאד
 רעטייוו סָאװ ןעניפעג ריז ןלָאז רימ ,ןזיוועגסיורא רעטעּפש ריז טָאה סע יו ,ידכ
 ףיוא טציא זדנוא טריפ ןעמ זא ,סע טָאה ןסייהעג . . . ןיז-ילכ ערעזדנוא ןופ
 . .. ."רעוועג סייה" ןייק זבַאה טינ ףראד ןעמ סָאװ וצ ,זעגנוביא עשיטסאנמינ

 רעד ןבעל ענייא סעטָאר ערעייז טלעטשענסיוא ןבָאה ןרעציפַא יד
 טאהעגנ טייצ ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ ןוא ,"ח" א ןופ עמרַאפ רעד זיא רערעדנא
 "סעינטַאס" רַאּפ א ןופ טלננירענמורא ןעזרעד דיז רימ ןבָאה ,ןקוקוצמורא דיז
 ןררעווש ,ןסקיב טימ ןעוועג טנפַאוװאב ןענייז סָאװ ,זסעקרעשט ןוא ןקאזַאק
 ערעייז ףיוא קידנטייר ןסעזעגנ ןענייז ייז .טנעה יד ןיא סעקיּפ עגנאל טימ ןוא
 -רעביא ריז ןבָאה רימ .סעציילּפ ערעזדנוא רעטנוא עמאס ,דעלדרעפ עקנילפ
 עדאטס ענעקארשעצ ,ענעבירטעגפיונוצ א יו ,ערעדנא יד טימ ענייא טקוקעג
 ,עמוטש טימ .ףלעוו הנחמ א ןופ ןרָאװעג ןלאפאב גנולצולּפ זיא סָאװ ,ףָאָש
 :טגערפענ ריז רימ זבָאה ןקילב ענעקַארשעצ

 ? זדנוא טימ ןַָאט ַאד ןעמ טיינ סָאװ ---

 ,טּפשמ ןבלעז םעד זדנוא רעביא לָאמא ןכאמ טינ ַאד ןעמ טייג יוצ ---
 ? קלָאּפ רעוועשראוו םעד רעביא טכאמעג טָאה ןעמ סָאװ

 ןטיירפאב א ןופ יימרא רערענַאיצולַאװער א ןיא ךיז רימ ןעניפעג ---

 רעד זופ טנעה יד ןיא ןלאפענניירא קירוצ ןיוש ןענייז רימ רעדָא ,דָנאלרעטַאּפ

 -ראפ ןוא עטעוועטראהראפ יד זופ קילבנָא רעד םורָאװ -- ? טכאמ רעשיראצ
 טינ סטונ זייק זדנוא ןזבאה ןקאזַאק רענאבוק זוא רענַאד יד זופ רעמינּפ ענעסיב

 . . . טגָאזעגנַא

 -יוא רעשירעטילימ א יירעצלירנ א טימ טגָאיעגנַא דיז טָאה לָאמאטימ
 .קלָאּפ ןטלעטשעגסיוא םנופ ןטימ עמאס ןיא ןרָאפראפ זיא סָאװ ,ליבאמאט
 -ענסיורא םיא ןופ זיא ,לארענעג רענוואלנ א ,"ןישט" רעכיוה א רעייז קעּפע
 -קעווא ריז טָאה טּפיוה רעד .זרעציפַא עטיווס א זופ גנוטיילנאב רעד ןיא ןניטש
 ןעמונעג ריילג ןוא ,שיט-דלעפ ןטלעטששענפיונוצ לעיצעּפס םעד ראפ טצעזעג
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 רע .סעטַאר ערעזדנוא ןופ ןרעציפא יד ,ןרעדנא ןכַאנ םענייא ,ךיז וצ ןפורוצ

 -עדעי טָאה דלאב ןוא ,סעומש ןצרוק א טּפאכעג ייז ןופ םענייא רעדעי טימ טָאה
 .לטעצ םענעבירשראפ ,ןטיירגענוצ א סעּפע םיא ראפ טגיילעגקעווא ייז זופ רער

 קערש ןופ טעשטרַאקעג ריז ץראה סָאד טָאה זדרנוא ןופ ןכעלטיא ייב
 דלאב .ו!טייקיבייא עצנאג יוװ ןגיוצעג דיז זבָאה ןטונימ יד .גנוטראוורעד ןוא
 ןיא ןעלטעצ יד טימ עטיווס סלארענעג םעד ןופ רענייא טלעטשעגנפיוא דיז טַאה
 : ןעמענ לָאצ א ,לוק ןפיוא ,דיוה ןפורסיוא ןעמונעג ןוא טנעה יד

 ! ַאקנעראדנאב --

 .רעפטנע רעד ןעמוקענ זיא -- ! טסעי --

 ! ווָאלוװאּפ ---

 ! טסעי ---

 ! ווַאקלָאוו ---

 ..רעטייוו זוא רעטייוו יוזא זוא -- ! טסעי --

 ךיז ןוא טנארפ ןופ ןייגסיורא ןסייהעג ןעמ טָאה ענעפורעגסיורא יד
 סָאד זא ,ןענאטשראפ רלאב ןבָאה ריס .הרוש רערעדנוזאב א ןיא ןלעטשסיוא
 -טכאלש ןפיוא ןענארעטעוו-נירק עטלא יד ,"סעקיוועשלַאב" יד סיורא זעמ טפור
 -מאזראפ עקסטאדלַאס יד ייב רענדער-טּפיוה יד ןעוועג רעירפ זענייז סאו ,דלעפ
 -סיורא יד ןופ ייר יד .המחלמ יד ןצעזרָאפ ןנעק טריטינא ןבָאה סָאװ ןעגנול
 -עפורעגסיורא םעיינ רעדעי טימ .ןסקאוו ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה ענעפורעג
 רעוו .ןָאטעג ?ּפאצ א ריז "ראה סָאד זדנוא ןופ םענייא רעדעי ייב טָאה םענ
 רעו ? רעטירד רעד ,רעטייווצ רעד ןיילא ןייז טינ דלאב טעװ ןעמ יצ סייוו
 רעד ףיוא טלעטשענקעווא ךיוא םיא רעציפַא ןייז לָאמא טינ טָאה יצ סייוו
 ? עטסיל רעצראווש

 ןקאזַאק יד ןבָאה ,ןעמענ יד ןפורסיוא טקידנעראפ טָאה ןעמ רָאנ יװ
 א טרעהרעד דיז טָאה סע .ןטייז עלא ןופ טלקנירעגמורא ייז דרעפ יד ףיוא

 : עדנאמַאק

 ! שראמ םָאנאש ! םָאנורק ,ָאװארּפ אנ ---

 ודנוא וצ ּפעק יד טיירדעגסיוא ןבָאה עטריפענקעווא יד ןופ עקינייא
 : ןעירשעגסיוא ל?וק ןכַארבעג א טימ ןוא

 ! ישטשיראווַאט ,עינאדיווס ַאד ---

 זעמעלא זדנוא ייב טלָאװ סע יוװ ,טרעפטנעעג טינ ייז טָאה רענייק רעבַא
 ראפ ןטלאהעג ?ארענעג רעד טָאה םעדכַאנ .ןושל סָאד ןרָאוװענ ןעמונענּפָא
 ןלעוו סאוו ,עלא יד זא ,סעקנושארטס ןוא ןעגנואַארד טימ עדער עצרוק א זדנוא
 . . . עטריפענקעווא יד יוװ קסּפ ןבלעז םעד ןנירק ןלעוו ,זעוועטנוב ריז

 טציא ןלעו ייז .טלכיימשעצ דיז קידנריפמנַירט זנַאה ןרעציפַא יד
 יד .עּפאקש רעקסטאדלַאס רעד ןופ ןקור ןפיוא ןטייר קִיּור ןענעק רעדיוו
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 .וטסיופ עטלייבראפ ןוא ןּפיל ענעפיבראפ טימ ןייטש ןבילבעג ןענייז ןטאדלַאס
 טליפענ עלא ןבָאה רימ .טרַאוװ ןייק ןדיירסיורא טגאוועג טינ טָאה רענייק רעבַא
 ןופ טראנעגסיורא זדנוא טָאה ןעמ .טראנעגּפָא סואימ זדנוא טָאה ןעמ יו
 סָאד ןעיירפאב ןופ גנוזָאל ןטימ ,טעטש ןוא רעפרעד יד ןופ ,זעמייה ערעזדנוא
 זדנוא ,דלאוו ןיא רעהא טכארבענ זדנוא ןעמ טָאה ףופ םוצ ןוא ,דנאלרעטַאפ
 .תומהב יװ ןעגנערבוצמוא

 וצראה ןיא םענייא רעדעי ייב טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא
 .ךיז ףיוא ןטראוו ןזָאל טינ ננאל טעוו המקנ יד זא ,גנונפַאה יד טעילטעג
 -אווכ ערענַאיצולַאװער יד .ננונעכער ןופ גָאט רעד טמוק סע ,טייג סע םורָאװ
 טשער םעד ןעקנעושּפָארא ןלעוו ןוא ןָאט בייה א רעדיוו דָאנ דיז זלעוו סעיל
 .עיטארקַאטיױוא רעשיראצ ,רעטלא רעד ןופ ביילברעביא ל?לסיב

 -ַארג רעזדנוא ןופ ןבילקענסיוא ןעמ טָאה ,גָאטימכַאנ ,ןבלעז םעד ןיא
 ןענאטשאב ןענייז סָאו ,סעטָאר יירד-ייוצ א ןופ ךרע ןא ,קלָאּפ ןיקסווַאכ
 ןקידייל ןסיורג א וצ טריפענקעווא זדנוא ןוא ,ןטאדלַאס עננוי ןופ ?ייטנטסרעמ
 עשרעיוּפ קילדנעצ יירד-ייווצ א םורא ?לואראק ףיוא טלעטשעצ זדנוא ןוא ףרַאד
 -טורא טכידעג ןעוועג ןענייז ןריט ןוא רעטצנעפ עטרעכעלעצ ערעייז .דעלזייה
 ןענייז סעטארג עקיכעטש עקיזָאד יד טָא רעטנוא .טָארד-קיכעטש טימ ןגָאלשעג
 םנופ "סעקישטשווָאטנוב עשיטסיוועשלַאב" לֵאצ שביה א טראּפשראפ זעוועג
 .סלַאּפ םענעגייא רעזדנוא ןופ דיוא ןוא קלָאּפ "רעוועשראוו"

 טָאה ןעמ רעלטנגייא סָאװ בילוצ ןרָאװעג רַאלק זדנוא זיא טציא טשרע
 ירד ןוא ןקאזַאק יד ןפלעה טפראדעג רימ ןבָאה סָאד .רעהא טכארבעג זדנוא
 זיא ערעזדנוא עיסימ עקיזַאד יד טָא .ענעגנאפעג יד טָא ןטיה וצ זסעקסרעשט
 .ןצראה םוצ ןעוועג טינ זדנוא ןופ םענייק

 : חומ ןיא קנאדעג רערעטצניפ א ןגיולפעגכרוד רימ זיא לענשדץילב
 ןרעוו ַאד ןלָאז רימ זא ,רעהא טכארבעג לָאמא טינ זדנוא טָאה ןעמ יצ סייוו רעוו
 בָאה ךיא .בייל ןרעביא רעבירא רימ זיא רעדיוש א . . . ! ? םינילת ערעייז
 עניימ ןיא ןטלאהעג בָאה ריא סָאװ ,סקיב רענעגייא ןיימ ראפ ןקַארשרעד דיז
 עקיטפיג ,עכעלטיוט א ךיז ראפ ןעזרעד גנולצולּפ טציא טלָאװ דיא יו ,טנעה
 .גנאלש

 אזא -- ,ןקַיוראב טווגרּפענ ריז ךיא בָאה -- ! ןייז טינ זאק סע ,זיינ ---
 . ..} ןַאט טינ ייז זלעוו הלבנ

 םענענייא ןא ןוא ,ונ : קנאדענ רעטייווצ א ןעמוקעג רעכַא זיא דלאב
 ַאט ? טעליוקעגסיוא ןוא טעגרהעצ ,ןסָאשעצ טינ ןעמ טָאה קלַאּפ-רעדורב
 סָאװ ןוא ? ןַאט טינ ייז ןלעוו הלבנ אזא זא ,רעכיז ןייז דיא ןעק סָאװ טימ
 -לאשטאנ ביוא ,ןַאט ,דיי ןוא טאדלַאס רערעגַאיצולַאװער רעננוי ,דיא עוו
 -לָאס-רעדורב םעד ןגעקטנא סקיב ןיימ ןלעטשוצנַא ןענניווצ דימ טעוװ אווטס
 וליפא ,ןויסינ םעד טָא ןייטשוצייב חוכ נונעג ןבָאה דיא לעו ? טסורב סטאד
 ? ןטָארד עקיכעטש יד רעטניה ןיהא זרעוו טצעזעגניירא ןעניימ טעוװ סָאד ןעוו
 ! ןטלאהסיוא לעװ ךיא ! ןענעק לעװו דיא .טרעפטנעענ ריז ךיא בָאה ,ָאי
 . ! ןייטשייב לע ריא
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 ענעפָא יד ןנעקטנא טנעה יד ןיא ןסקיב יד טימ ןענאטשעג ןענייז רימ
 ענעננאפעג יד טימ טריפעג ןטַארד עקיכעטש יד ררוד ןוא רעטצנעפ ןוא ןריט
 ,ןסעגראפ זדנוא וצ ןדייר ןטימ טלַאװעג ןבָאה ייז .סעומש ןכעלדניירפ א
 ןסענראפ טלָאװעג ןבָאה רימ .קאה עפראש א טגנעה ּפעק ערעייז רעביא זא
 ,רעכעלדנעש רעד טָא ןלאפעגסיוא זיא זדנוא ףיוא סָאװ ,ןקַאטייוװ-המשנ יד ןָא
 ,םענעגייא םעד ןגעקטנא טענַאיאב ןוא זיּפש טימ ןייטש וצ ,לרונ רעסואימ
 ,םעד ןיא ןענאטשאב ןיא אטח רעקיצנייא ןייז סָאװ ,רעדורב ןסידלושמוא
 ןטייבראפ ליוװ רע זא ,םייהא ןייג ליוו רע זא ,ןגָאז וצ טגאוועג טָאה רע סָאװ
 . . .רעסעמרדיינש ןוא רעקא ףיוא סקיב ןייז

 ןליפא טרָאטעג טינ רימ ןבָאה עדנאמָאק רעזדנוא זופ לעפאב ןטיול
 -רעדנופ ןייטש זיולב רָאנ ,אשמו אגמ םוש ןייק ייז טימ ןבָאה טינ ,ייז וצ דייר

 זוורפ ןלעו "סעקיוועשלַאב" עקיזַאד יד רַאנ יו ענר יד ןטיה ןוא סנטייוו
 דימ ןלַאז ,עקטסאּפ רעד ןופ ךיז ןסיירוצסיורא ךוזראפ זיא סע ןכלעוו זכאמ
 -ארטסנַאמעד א ףיוא ,אקוד רעבָא ןבַאה רימ ,ייז ףיוא "רעייפ ןענעפע" דיילג
 ףיוא יוװ ייז ףיוא טינ ןקוק רימ זא ,ןליפענ ערעזדנוא ןזיוועגסיורא ,זפוא ןוויט
 זדנוא טָאה טנאה סאנוש א רַאנ סָאװ ,רעדירב עכיילג ריוא יו רַאנ ,עקידניז
 טימ ייז טימ טלייטעג ריז ןבָאה רימ . . . ןרעגאל ייווצ ףיוא טלייטעצ ןוויכק
 ,ןגרָאמ רָאנ ןלעוו ייז זא ,טסיירטעג ייז ;ןסע רעזדנוא טימ ,קאבאט רעזדנוא
 .. . םענייניא זדנוא טימ קירוצ זייז זנרַאמרעכיא

 עטכידעג .ןקורנָא ןעמונעגנ ךיז טָאה םערוטש א .טכאנ ןראוועג זיא'ס
 .ןרענוד ןבייהעגנַא טָאה סע .זרעדנא ןרעביא רענייא טגָאיעג דיז ןבָאה סנקלָאוװ
 טגָאיעצ דיז טָאה טניוו א .?מיה ןטכשוחראפ םעד ןדניצ ןעמונעג ןבָאה ןצילב

 ךיז טָאה וו-ץענרע .ןגער-סקאלש א ןסינ ןבייהעגנַא טָאה סע .םורכ א טימ
 ףיוא ןפרָאװעגנַא ןגָאלק ןוא ןרעמַאי ןייז טימ ןוא טנוה רעטנלע זא טרעמאיועצ
 טאה ןעמ .רעטצניפ-קָאטש ןעוועג זיא םורא ןוא םורא .,טעמוא ןא ןכעלטיא
 טימ רמוש ןייק ןוא טָארד קיכעטש ןייק ,דעלזייה-הסיפת ןייק ןעזעג טינ רעמ
 -נייא ןעמעלא זדנוא טלאוועג ןוויכב יו טָאה טכאנ עצראווש יד .סקיב ןייז
 .רעיילש ןרעטצניפ ןטכידעג ריא רעטנוא ןקעדראפ ,ןעלקיוו

 ,ןטָארד עקיכעטש יד רעטניה ןופ ,טאדלַאס א רענייא טָאה גנולצולּכ

 : ןגָאלק ןוא ןעיירש ןטלפייווצראפ ןייז טימ טפול יד ןסירעצ

 לעוו'כ ! ּפָארא ןעניז ןופ לעוו'כ ! ןענאד ןופ סיורא ךימ טזַאל ---
 ןעמונעג טינ ליוק סאנוש ןייק ךימ טָאה רַאי יירד ! ןקאהעצ טנעוו יד ּפָאק זטימ
 טינ דיז לעװ דיא ,ןינ ? ! טנוה א יו ןסישרעד דימ ריא טליוו טציא זוא
 ,סקיב ןייד רימ ביג --- ,רמוש ןייז וצ ןפורעג רע טָאה -- ,?רעדורב ! ןזַאל
 ! ּפָאק ןיא ליוק א ןסישניירא ןיילא רעסעב דיז לעוו'כ

 יד טםיס .ןרָאװעג רע זיא רעדליוו ץלא -- ןעירשעג טָאה רע רעמ סָאװ
 יד ןסייר ,טנעוו יד זיא ןּפאלק ןבייהעגנַא רע טָאה ןטסיופ עטעקאנ ,עליוה
 טימ ,ןטליש ,ןעיירש ןבייהעגנַא ערעדנא ךיוא ןבָאה דלאב .טָארד עקיכעטש
 .+. םענייניא עיצולַאװער רעד טימ "ענידַאר" יד ,זדנוא ןוא ריז תוללק עטיוט
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 רעד ןיא דעלביטש-הסיפת עלא ןופ ןסירעג ךיז טָאה ןרָאצ רעדליוו א ,יירשענ א
 טקיטשראפ א טרעהרעד ריז טָאה ןטרָאד ןוא ָאד ןופ .ןיירא טכאנ רערעטצניפ
 : עטקיניײּפעג ןופ יו ןעּפילכ א ,ןייוועג

 ריז ןלעו ריס ! עניימ עמאמ ,טנוזעג ייז { איָאמ אקשוטאמ --
 ! ןעז טינ רעמ ןיוש

 ,אגלָאװ" : גנאזעג טקנעבראפ א ןניוצראפ ייז ןופ רענייא טָאה גנולצולּפ
 -נוא דלאב סע !בָאה ןרעדנא ןכָאנ רענייא ןוא .. . ."איאנדַאר טאמ אגלַאװ
 ,רעלבעטש עקַיייברעד יד ןיא ,עטריטסערא יד ןופ ןעגניז סָאד .טּפאכעגרעט
 עטלפייווצראפ יד טימ ןוא ןגער םנופ ןעּפאלש ןטימ טשימעגסיוא ריז טָאה
 . . . רָאכ ןקידנגָאלק ןייא ןיא ןזענייוועג

 -אב בָאה ךיא סָאװ ,לביטש ןיימ ןופ רעגנאפעג א טָאה לַאמאטימ

 : רימ וצ טעדנעוװעג ריז ,טכאוו

 טרָאד לייצרעד ,םייהא ףיול ,סקיב יד קעווא ףראוו ,שטשיריוװַאט ---

 עריא וצ ןַאטעג טָאה זעמ סָאװ ,(הלווע) "עדיבַא" רעסיורג רעד ןופ ןעמעלא

 . . } ןיז עיירטעג

 ,טעבעג א טימ רעטייווצ א ןסירעגניירא ךיז טָאה -- ,שטשיראוואט ---

 ,ןיז עשיטניה יד ןַא ןסעגראפ ןוא ןרעכיירראפ ךימָאל ,סָאריּפאּפ א קנעש ---

 . . ! ייז טימ ןענעכערּפָא רָאנ ריז ןלעוו רימ .ןרעציפַא עקסראצ יד

 -עגנַא ריז תוחוכ עטצעל יד טיס .ךאוו רעד ףיוא ןענאטשעג ןיב ךיא
 ףיוא בייל סָאד .דרע רעד וצ ןַאט לאפ א טינ לָאז ךיא ,סקיב רעד זַא ןטלאה
 ןוא גנונערפיוא ןופ טּפאלקעג ןבָאה ליומ ןיא ןייצ יד .טרעטיצעג טָאה רימ
 ריא לעװ טָא-טַא זא ,טליפעג בָאה ךיא .טצעזעג דיז ןבָאה סיפ יד .טלעק

 רעדיילש א דיא ?לעװ טָאטָא ! ןטלאהסיוא טינ ?לעװ ךיא .,ןכערבנעמאזוצ

 : ןעיירשסיוא ןוא סקיב יד ךיז ןופ ןָאט

 ! ךימ טסיש ! ךימ טּפשמ ! ךיס טמסענ ! טינ ךיא ןַאק רעמ --

 ! טליוו ריא סָאװ רימ טימ טוט

 -ראפ זדנוא טָאה ןוא ןעמוקעג זיא דאוו רעד ןופ הרומשמ עטייווצ יד
 זיא "רָאווז" ןיימ ּווװ ,רעייש ןסיורג םוצ טּפעלשרעד םיוק ריז בָאה ךיא .ןטיב
 ןלאפעגקעווא ריא ןיב רענעכַארבעצ ןוא רעטּפעשעגנסיױא ןא .,ןענאטשעגנייא
 .רענעלעג ןיימ ןעוועג זיא סָאװ ,יורטש ?טניב ןפיוא

 52 כא לא הַא א

 ןוויטקא ןפיוא ןעוועג קירוצ ןיוש זענייז רימ זעוו ,םורא געט רַאּפ א ןיא

 -אפ ערעשטעוו רעד דָאנ זדנוא ןעמ טָאה ,אנוש ןטימ םינּפ-לא-םינּפ ,טנַארפ

 -עגסיוא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,זעניטעלוב עטקורדעג ,עגנאל טלייטעגרעדנאנ

 "עקסווַאכָארג" ערעזדנוא ןופ ןוא "רעוועשראוו" יד ןופ ןעמענ יד ןעוועג טנכער

 יד ןכערב ראפ ,זרָאװעג ןסַאשרעד טכירעג-דלעפ זכרוד זענייז סָאװ ,זטאדלַאס

 .ןילּפיצסיד עשירעטילימ
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 ,טקילפעג ,ןסירעג ןעניטעלוב עקיזַאד יד ןבַאה ערעזדנוא ןטאדלַאס יד
 ראפ ןעמענ המקנ טלאוועג םעד טימ ןטלָאװ ייז יוװ ,סיפ יד טימ טלּפמארטענ

 . ...רעדירב ערעייז ןופ טולב םענעסָאגראפ קידלושמוא םעד

 ףָאש יד טרעש ןעמ טעװ

 זטימ ןפרָאוװעגפיורא רעדיוו ךיז טָאה עווטסלאשטאנ עשירעטילימ יד
 -פיורא קירוצ ,ןרינילּפיצסיד ןעמונעג םיא ןוא טאדלַאס ןפיוא טעּפמיא ןזצנאג
 שביה א טָאה עיצולַאװער יד סָאװ ,טסייג ןקינעטרעטנוא ןקילַאמא םעד ןעיצ

 ןיא ןעלדנאווראפ רעדיו ןעמונעג םיא טָאה ןעמ .;טכאמעג עילאק לסיב
 -ןא"/ עלא ןריפסיוא טייהרעדנילב זומ סָאו ,טאמַאטיױא ןעמאזכראהעג םעד
 .(ולעפאב) "ןזאק

 יד ןכערב ןראפ ,"ףָארטש-טיוט" ןופ ?עפאב ןקירעיורט ןכַאנ דלאב
 עגנערטש א ןריפכרוד ןבייהעגנַא רעדיוו ןעמ טָאה ,ןילּפיצסיד עשירעטילימ
 -לאה ןייז ףיוא ןוא ןעזסיוא ןייז ףיוא ,דוליה סטאדלַאס רעדעי ףיוא החגשה
 ,רעקידהּפצוח ,רעננעבטש ןרָאוװעג ןרעציפַא יד ןענייז גָאט רעדעי טימ .גנוט
 גנורעדנע עסיוועג א ןקרעמ ןעמונעג דיוא ךיז טָאה םעד טימ ןעמאזוצ ןוא
 ךָאנ ןטריטורקער םעד וצ סרעדנוזאב ,טאדלאס ןשידיי םוצ גנויצאב רעד ןיא
 ,עסערּפ רעשיטימעסיטנא ןוא רעזאושזרוב רעד טיול םורָאװ .עיצולַאוװער רעד
 יד טפיוקראפ ,תירק שיא הדוהי רעד יו ,ןיטשנַארב-יקצַארט דיי רעד טָאה
 ....ץעמעינ םעד ,אנוש םוצ איסַאר אקשוטאמ

 עטָאר רעזדנוא .גָאט רעמוז-ףוס ,רעקינוז ,רענייש א ןעוועג זיא סע
 רעירפ געט רַאּפ א טימ דיז טָאה סָאוװ ,קלָאּפ יקסווַאכַארג םנופ ןטאדלאפ
 טצעזעגסיוא ןעוועג זיא ,סעּפַאקַא עיניל רעטשרע רעד זופ טרעקעגמוא טאהענ
 .ןרעוו וצ זרַאשענּפָא ייר רעד ףיוא טראווענ ןוא זיירק א זיא זָארנ ןפיוא

 סיורג טימ ןסעזענ ךיז זיא םיוב ןטגעזעגּפָא ןא ןופ םאטש א ףיוא
 רעּפמעט ,רעסיורג א טימ ,עטָאר רעד ןופ ,קינלוריצ רעד ,רעשדלעפ רעד עדריוו
 -עג זיא סיפ ענעגנאהענּפָארא ,עגנאל ענייז ןשיוצ .טנעה יד ןיא עקנישאמ
 םיא ןופ ןזָאלעג ריז ,ףַאש עמוטש א יוװ ןוא ,טאדלַאס א ריפ עלא ףיוא זסעז
 .ןרעשי

 רעכיג רַאנ ,ןרעש ןכעלנייועג א וצ ןעוועג ךעלנע טינרָאנ זיא סָאד
 יד ןעו לָאמ רעדעי ייב .רעכערבראפ ןופ גנוקינייּפ עלאטנעירַא ןימ א יו
 א ייב טעּפעשטראפ דיז טָאה עקנישאמ-דיינש ,עטרעוואשזראפ ,עּפמעט ,עסיורג
 ןיא טעשטרַאקעגפיונוצ דיז דעבענ טאדלַאס רענערָאשעג רעד טָאה ,רָאה-טומשז
 ינק ןטימ ןַָאטעג עכרוטש א עלייו עלא םיא טָאה רערעש רעד ןוא .זעיירד
 : ןעירשעצ ריז זוא ,ןיירא עדרַאמ ןיא דיילג

 טסלקערב וד ןוא סטוג ריד וט ךיא ,ה"ד ! ןאוולַאב ,סילעוועש עינ ---
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 -עגוצ דיז ןוא םורא ןסעזעג ןענייז סָאוװ זטאדלַאס םלוע רעצנאנ רעד

 םעד ןופ ןובשח ןפיוא טלציוועג ריז ,,טכאלעג טָאה ,עיצוקעזקע רעד וצ טקוק

 .טנעה יד ןיא קינלוריצ םייב זברק

 !ץעוואסארק ישטשאיאטסאנ א ,זרעוו דלאב סע טעוװ רע ןייש יו ,דא ---

 ייז ! םיא ראפ הּפכנ יד ןעמעננייא ןלעוו סעינשיראב ענייש עלא --

 . .. . ןיירא סמערָא יד ןיא דיילג ןפראוו םיא דיז ןלעוו

 ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה יז ; סריא ןַאטענ ?ייוורעד טָאה עקנישאמ יד

 יו ןעזסיוא םעד ןגַארקעג םעדכַאנ ןבָאה סָאוװ ,ּפָאק א רָאנ ּפָאק א ןענירטסּפָא
 . ... פעק ירד טפלאקסענּפָא ייז טלָאװ טבש רענאידניא רעדליוו א

 ,םענעסקאוועצ קראטש ןיימ ףיוא ןלאפעג קילב סנצימע זיא גנולצולּפ
 -יירפ רעד ןָא ןוא טָאטש רעד ןָא טנַאמרעד ייז טָאה סָאוװ ,רָאה ּפָאק ןטלזיירקעג
 ,ךעלהמכח טימ ןסיש ןבייהעגננַא דלאב טָאה עסאמ עקסטאדלַאס יד  .טייה
 : ןָאטעג יירשעג א טָאה ייז ןופ רענייא .ןובשח ןיימ ףיוא דעלטרעווכיילנ טימ

 -ווָאדישז םעד ןרעשּפָא רעירפ ןעמ זָאל !(םיא טמענ) ַאוועי טאיזוו ---
 ! אראב יקס

 ! אדווארּפ ! אדווארּפ --

 ? דַאסעפָארּפ א ,ַאד רע זיא סָאוו ---

 ! ַאוועי ירעב ---

 טָאה זעמ .רימ ףיוא ןפרַאװעגפיורא דיז ןבָאה טנעה קילדנעצ רַאּפ א

 םוצ םענייא ןופ ןרעדיילש ,ןפראוו ,זעכרוטש ,זסייר ,ןּפעלש ןעמונעג דימ

 -ענ ,סיפ יד טימ טקאהעג ,טרעוועגנ דיז בָאה ךיא .עקליפ א יװ ןרעדנא
 ךיז בָאה ךיא רעמ סָאו רעבָא .ןייצ יד טימ זסיבעג ,ןטסיופ יד טימ טפאלק
 .ןעמענ וצ אקוד דימ קשח רעד טנערכעצ ייז ןיא ךיז טָאה רעמ זילא ,טרעוועג
 ןיוש בָאה ךיא זא ,תוחוכ יד ןופ טּפעשענסיוא יוזא ןעוועג ןיוש ןיב דיא
 ןוא טּפאלקעג יוזא רימ ןיא םָאה ץראה סָאד .ןעמעטָא טנעקעג טינ וליפא
 סע טעװ טָא-טָא זא ,טליפעג בָאה ךיא זא ,קיוּפ א ןיא יו טעווענאכאראבעג

 .ןצאלּפ

 ןפָאלעגנָא ,לזמ ןיימ ףיוא ,זיא טנעמַאמ ןשיטירק עמאס זיא רעבָא

 עניימ בילוצ ,עקלעמש רעטנָאנ ראג א זעוועג זיב דיא זכלעוו טימ ,רענדַאוװז ןיימ

 יו קידנעעזרעד .ץעגייש רעליוװו ץנאנ א ןעוועג עקאט זיא רע .סעקליסַאּפ

 ,ןטייז עלא ןיא רימ ןסייר זוא רימ ןּפעלש ןטאדלַאס עטעוועדליוועצ עטּפָאכ א

 טרפב ,זזַאלוצּפַא ךימ טונימ יד ןליופאב ןוא ייז ףיוא ןעירשעצ ךדיז רע טָאה

 .ריז ןרעש וצ ייר ןיימ ןעמוקעגנָא טינ דָאנ זיא סע זא

 .רעטּפעשעגסיױא ןא ןצנאנניא דרע רעד ףיוא ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא

 רעמע ןא טימ ןסאגענּפַא רימ ןוא ריס ףיוא טמסעראברעד ךיז טָאה רעצימע

 .דיז וצ ןעמוקעג ןיב דיא סָאװ ןופ רעסאוו טלאק
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 ,רערעטצניפ רעד ןיא רעגעלענ ןיימ ףיוא ,טכאנ עצנאג יד בָאה ךיא
 לפיו .ןכאמוצ טנעקעג טינ גיוא ןייק טימ ,(בורג) ?עקנאילמעז" רעטכייפ
 בָאה ,גנובעלרעביא רעכעלנייּפ רעד ןַא ןסעגראפ וצ טימאב טינ דיז בָאה דיא
 םענעי ןופ ענאל רער ןיא ןעזעג ךיז בָאה ריא .טנעקעג טינ זפוא םושב דיא
 טּפשמראפ טָאה ןעמ ןעמעוו ,(הנתמ רעטירד סצרּפ .ל .י ןיא) ןדיי זכעלקילנמוא
 ןענייז סָאװ ,ןטאדלַאס תורוש עגנאל ייווצ ןופ "יִארטס" א דרוד זיינוצכרוד
 בייל ןרעביא ייז טימ טעשטשַאוװכעג ןוא טנעה יד ןיא רעטיר טימ זענאטשעג
 .ןריי ןכעלקילגמוא זא זופ

 ןייא ןופ ןעגנאנענמוא זיא עטָאר רעד ןופ "ינרושזעד" רעד .,ןענינאב
 : לוק א ףיוא דיוה ןפורעגסיוא ןוא רערעדנא רעד וצ "עקנאילמעז"

 .(קנארק זיא רעוו) ? ןעילַאב אטכ --
 אשייה-

 ךייק ןיילא ךיז קידנבענּפַא טינ ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- { אי --
 .סנארק ןזיב ריא סָאװ ףיוא זובשח

 ,ןטאדלַאס "עקנארק" עכלעזא קילדנעצ רַאַּפ א ךָאנ טימ ךימ טָאה ןזעמ
 פאט א טָאה רעשדלעפ רעד דיג יוװ .,קינילק-דלעפ ןטסטנַאנ םוצ טריפעגקעווא
 -ענוצ לענש רע זיא ,רוטארעּפמעט ןיימ ןטסַאמענּפָא ןוא קפוד ןיימ ןַאטעג
 ףיוא ןזיוועגנָא ייברעד ןוא ,ןַאטעג גָאז א םיא סעּפע ,רָאטקַאד םוצ ןפָאל
 טגיילעגוצ טָאה ,ןיילא רַאטקַאד רעד ןעמוקענוצ זיא רלאב .,רעגניפ ןטימ רימ
 סעּפע ןוא ןניוא יד ןיא רימ טקוקעגניירא ,טסורב ןיימ וצ ּפַאקסָאטיטס םעד
 .רעשדלעפ םוצ ּפָאק ןטימ ןַאטעג לקַאש א ענדָאמ

 ייוצ רימ וצ ןעמוקענוצ ןענייז סע יו גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע
 עקנארק ראפ לטעב-נַארט ןימ אזא ,עקליסַאנ א טימ ןראטינאס עטנוזעג ,עכיוה
 .ןגָארטקעװא ווו ץעגרע ןעמונעג דימ ןוא טניילעגפיורא ךימ ,עטעדנוווראפ ןוא

 ,ןעיירש ןעמונענ ריא בָאה -- ! סקיב יד ּפָא רימ טינ ! סקיב ןיימ ---
 ! דוב-נַאט ןיימ ,"קינוועינד" ןיימ ראד טניל טרָאד ! ןכאז עניימ ---

 -ינאס יד .ןעיירשעג עניימ וצ טרעהעגוצ טינ ריז טָאה רענייק רעבַָא

 ןטימ סָאװ ןגָאװ:ראטינאס ןסיורג םניא טּפוטשעגניירא דיס ןבָאה ןראט

 ןיא ןנימ-רב ןעמערַא ןא ןיירא ךדיגנ ףיוא טּפוטש ןעמ יוװ טָא ,"זייירק זטיור"

 ןגָאװ רעד .ריט יד רימ רעטניה טקאהראפ דלאב ןוא ,הלגע רעצראווש רעד
 וצ טריפעגקעווא דימ ןוא ,טרָא זופ ןַאטעג סיר א ריז טָאה זרַאסער יד ףיוא
 זנעלעג ןענייז ןטעב תורוש עגנאל ףיוא גוו ,טעראזאל-דלעפ זסיורג א ץעגרע
 .עטעדנוווראפ זוא עקנארק דפ א

 רימ טימ סָאװ ,זקוסוצמורא ךדיז טאהעג טייצ ךָאנ בַאה ךיא רעדייא
 -ןקנארק א רימ םורא טעידאּפענמורא ןיוש טָאה ,ןעשעגנ גנולצוליּפ אד זיא
 רימ ,ןצראה ןפיוא םלצ ןטיור א טימ ,םרַאפינוא רעסייוו א ןיא רעטסעוושי
 עכלעזא סעּפע ןיירא זדלאה ןיא רימ ןסָאנעג ,םינּפ ןופ סייווש םעד טשיוװענ
 םוצ ןזנַאלשעג שזא ייז ןופ טָאה סע סָאװ ,תואופר ,סעקשַארּפ ערעטיב-הנושמ
 .קפוד םעד רימ טּפאטעג עלייוו עלא זוא ,זצראה
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 : ועשעג ַאד זיא רימ טימ סָאו ןטכארטאב ןעמענ טווורּפעג בָאה ריא
 ? ןכוסמ הלוח אזא סָאד עקאט ךיא ןיב עשז-זיוש ? רעהא ריא םוק יו --
 ? טנוזעג םַאקָלופ ךיז ריּפש דיא זא ,ךיז טכאד ! ןייז טינ ןעק סע ,ויינ

 ופיוא טצעזענקעווא ךיז ,ףיוא בייה א ןבעגנעג ריז קיטסאה בָאה דיא
 ןטכארטאב ןיילא ריז ןעמונעג ןוא קעדוצ םעד ריז זופ ןפרַאװענּפָארא ,טעב
 סיפ יד ,טנעה יד ,ץראה סָאד ,ּפָאק םעד טּפאטעג בָאה ריא .ןטייז עלא ןופ
 םורָאװ ָאט ? ץנאנ םוטעמוא ןיב ךיא ךיז טכַָאד .םירבא עניימ עלא ןוא
 ַָאד שרעדנא טינ ? עקנארק ?יפיוזא ןשיווצ טקאּפעגניירא ַאד דימ ןעמ טָאה
 טָאה טרָא םעד ףיוא ַָאד ! תועט א ! שינעדנעטשראפסימ א ןעשענ סעּפע זיא
 ריא ! טנוזעג ןיב ךיא ! ךיא טינ ! רערעדנא ןא ןניל טציא טפראדענ ראג
 ! ןניל וצ סָאװ טינ ַאד בָאה ךיא ! טנוזענ ןיב ריא זא ,ןנַאז ןייג ?לעװ

 :עמונעג רימ טָאה ,רעטסעווש-זקנארק יד ןעמוקעגוצ רעדיוו זיא דלאב

 ,סנּפָאקוצ ןיימ רעטנוא ןופ עלעשיק סָאד טכאמעגנ טכערוצ דיג ףיוא ,זקַיוראב

 א עמיטש רעכייודעלטרעצ א טימ ןוא טעב ןפיוא טניילעגקעווא קירוצ דימ

 ; ןַאטענ גָאז

 .(קינר ,קַיור טגיל) ! ָאניאקַאּפס ,ָאניַאקַאּפס עטישזעל ---

 ,ןפראװעג ריז בַאה ךיא .קַיור ןגיל טנעקענ טינ רעבָא בָאה דיא

 :עמונעג ,טצעזענפיוא עלייוו עלא ריז בָאה ךיא .תחדק א ןיא יו טרעדיילשעג
 יד .טעב ןרעטנוא ,ערדלַאק רעד רעטנוא ,זשיס רעד רעטנוא ןרעטשינ ,זכוז
 טימ ןעשארטס וצ ןוא ןעיירש וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה רעטסעווש-וקנארק
 : רענניפ א

 ! ַאניַאקַאּפס עיטשיזעל ,(?ריא טכוז סָאװ) ? עיטישטשיא יװ ַאטשט ---

 -נָאט ןיימ ! קינוועינד ןיי ! ךיא דוז ,ןכאז עניימ רוז ךיא ---

 -עג ריא בָאה -- .. ! ףָארטש-טיוט ראפרעד טמוק סע ! סקיב ןייפ ! רוב
 .טעבעג טימ ןעירש

 -יּפש ןייא ןופ ,זטייווצ םוצ טעראזאל ןייא ןופ ןשינעלגַאװ עגנאל רַָאנ

 ---וועיק--עקװַאטעּפעש ןופ געוװ ןפיוא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,זרעדנא םוצ לָאט

 רעקסרוק יד דעלדנע טָאה ,זעננוכוזרעטנוא עגנאל רַאנ ןוא ,קסרוק---דַארַאנלעב

 -יוא ןיימ בילוצ זא ,דחא הֹּפ זסַאלשאב עיסימַאק עשיניצידעמ עשירעטילימ

 -וןאדּפָאּפ רעקידסישדחדייווצ א ןיא דיז ךיא קיטיונ ,עימענא רעכעלנייוועגרעס

 .(ןרּפַא) עק

 ערעייז וצ תומולח עזייב עלא ןעלטבסיוא טלַאװענ דיא באה הליחתכל

 -טולב ,עימענא -- ץענעשזעב ,טאדלַאס ,רימ וצ טמוק יװ םורָאװ .ּפעק

 ,רעבָא ? עקוװארּפַאּפ ןוא ורּפִא ךיא ףראד תוחור עכלעוו וצ ? טיײקמערַא
 ריז רעטירד רעד ףראד ,רוכיש ןנַאז ייווצ זא" :; ?טרעוו-סקלָאפ סָאד טגאז יו
 -מוא טימ ןוא ,לסעּפ ןוא לקעז ןיימ ןעמונעג עקאט ריא בָאה ."ןפַאלש ןגייל
 טָאטש רענייש דעד ןופ ןסאג עדמערפ יד רעביא ןיינ ןעמונענ טירט ערעכיז
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 ןרעיימ ןבייהנַא ןענַאק ןיוש לָאז ךיא ווו ,רעגעלטכאנ א ריז ראפ זכוז ,קסרוק
 . . . עקווארּפָאּפ ןיימ ןופ טכאנ עטשרע יד

 ?ואלסָאראי ןייק קירוצ

 .1917 ,רעבמעטּפעפ רעט18 ,לאזקָאוװ רעקסרוק ןפיוא

 טימ טקאּפעג ןעוװעג זיא לאזקַאװו רעקסרוק רעסיורג ,רענייש רעד
 ןעמוקעגנַא ןענייז ןענאב .טייל-רעטילימ טימ רעמ דָאנ ןוא ןשטנעמ עליוויצ
 סענאדַאמעשט ןוא קעּפעג טימ ןרישזאסאּפ .ןעגנאגעגקעווא ןענייז ןענאב ןוא
 -נלע יד טימ ערעדנא ןָא ךיז קידנסיוטשנַא ,קירוצ ןוא ןיהא ןפַאלעג ןענייז
 רעד ןיא קָאלג ןטימ רַאטקודנַאק רעד ןזיוואב דיז טָאה סע רָאנ יו .סנגיוב
 ןעגנאגענּפא ןענייז סע ןיהווװ טעטש יד ןופ ןעמענ יד ןפורעגסיוא ןוא טנאה
 זוא רעסערג דַאנ םלוע םנופ גנארדעג ןוא ףיולעג רעד ןרָאװעג זיא ,ןענאב יד
 .רעקיטסאה

 ?סקא ןפיוא ?קעז עקסטאדלַאס ןקירייל ןיימ טימ ןענאטשענ ןיב ריא
 : ןיילא ךדיז וצ טכארטעג זוא

 טציא ךיא לָאז ןיהוװ ? ןייג טציא דיא לָאז ןיהווו ? ןיהנוו ---
 םעדָאפ םענעסירעגרעביא םעד ףיונוצ רעדיוו ןעמ טדניב יוזא יו ? ןראפ
 ? ןבעל ןקידרעטייוו זיימ זופ

 לָאז ךיא ןעוו ןעוועג טוג טציא טלָאו ,טכארטענ ךיא בָאה ,עדאווא
 -עטאט וצ ,םייהא ןריפקעווא ךימ לָאז סָאװ ,ןאב א ףיוא ןּפאכפיורא ךיז ןענעק
 טיירפרעד טציא סע דיז ןטלאוװ ייז יוװ ,דא .רעטסעווש ןוא רעדירב וצ ,עמאמ
 טלַאװ דיא ןעוו ,זעוועג טציא עקאט טלָאוװ סוג יו ! ייז טימ ריא ןוא רימ טימ
 לַאמא יוװ ריא וצ ןעילוטוצ דיז ןוא סמערַא סעמאמ רעד ןיא ןלאפניירא טנעקעג
 ,עטוג יד ,יז ןוא .ריא ראפ ןענייווסיוא טוג דיז ןוא ,ןרָאי עשרעדניק יד ןיא
 ,טעשטשאלעג ,טעלגעג טלָאװ ,רעגניפ עמעראוו ,עניד עריא טימ ,עמאמ עקיצראה
 זצראה םייב יוזא ןגָאנ סָאװ ,ןגרָאז ןוא תוקפס יד זבירטראפ טלָאװ זוא טסיירטענ
 -יטיינ יד ןנַארקעג סיוועג ךיא טלָאװ ןעמאמ רעד ייב . .. . המשנ רעד ייב ןוא
 ... המשנ רעטקַאטייוװעצ רעד ראפ רעמ רָאנ ןוא ףונ ןראפ עקווארּפַאּפ עק

 טימ טלעטשראפ ,ןעמאמ רעד וצ םייחא ,געוו רעד רעבָא טגיל ןיא

 .טארד קיכעטש טימ ןוא ןענַאנאק ,סעּפָאקַא

 א ראפ סָאװ וצ ? טירט עניימ ןדנעוו טראפ טציא דיא לאז זיהווו זיא

 ? ןעשטנַאלוצ רעדיוו דיז דיא לָאז טלעצעג םעיינ ,זדמערפ

 -יסור ,רעסיורג רעד ףיוא ןניוא עטלפייווצראפ טימ טקוקעג בָאה דיא
 טכוזעג ןוא ,לאזקַאו םנופ טנאוו רעד ףיוא ןעננאהעג זיא סָאװ ,עפאמ רעטי
 .דיז ראפ טלקמ:-םוקמ םעיינ א ריא ףיוא

 ,ןעמומ רעד וצ ענשטעדָאלַאמ ןייק קירוצ זרַאפ רָאג ךיא לָאז רשיפא
 טסולג .דניק ןנייא ןא יו ןעמונענפיוא סיווענ דימס טלאו יז ? עטנזח רעד
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 רעטייוו ןוא טנַארפ ןטרעדורעצ םעד ןיא ןלאפוצניירא רעדיוו טינ רעבַא דיז

 העטייוו סָאװ ןייז ריס ךיז טליו טציא .,רעייפ המחלמ ןופ טימ רעד ןיא זןייז

 .דרע רעטקייוװעגנסיוא טולב טימ ,רענעי ןופ

 -אר עלעטעטש ןרעייט ,ןביל ןיימ וצ ןַאט רַאפ א רַאג דיא לָאז רשפא
 םנופ דוס רעסיורג רעד טקעלּפטנא רימ וצ ריז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ נו ,ווָאק
 ? דיירפ ליפיווא טפאשראפ טלָאמעד רימ טָאה סָאװ ,טרָאװ םענעבירשעג
 לַאמ ןטשרע םוצ טאה ץראה ןיימ ןוא ,זרָאװעג ףייר טננוי זיימ דיוא זיא ןטרַאד
 יד ןייז טרָאד ךָאנ זומ סיוועג .עביל רעד ןופ ףור-ףושיכ םעד טרעהרעד
 ? ריא וצ ןעמוק ןיימ ףיוא ץלא ךָאנ יז טראוו רשפא ר היתב עקיניואדזיראווש
 ,עלעכיימש ןקידווענח ריא טימ ןוא ןגיוא עשירעפיטש ,עצראווש עריא טיס ,יז
 טצעזאב סנטצעל ריז טָאה סָאװ ,טעמוא ןיימ רימ ןופ ןבירטראפ סיווענ טלאוו
 .המשנ ןיימ ןיא

 א ןענאטשעג ןיב ךיא ןעו טכארטעג דיא בָאה תובשחמ עכעלזא טָא
 .ןרַאֿפ וצ ןיהוװװ העד רעד טימ ןגָאלשעג דיז ןוא לאזקָאװ ןפיוא רעטלמוטעצ
 בָאה סעּפע .טינ רעכיז ךיא רָאפ ווָאקאר ןייק זא ,ןסָאלשאב ךעלדנע כָאה דיא
 .עלעטעטש ןקיזַאד םעד טָא ןופ לעװש יד ןטערטוצרעבירא טאהעג ארומ דיא
 ןיימ ןיא ןוא ךיז ןיא ןביולג ןכעלטנגוי טימ ?ופ ווָאקאר דיא בָאה ןזָאלדאפ
 טימ לע ךיא זא ,רימ ףיוא גנונפאה סיורג טניילעג טָאה וואקאר ..טפונקוצ
 ןָאק סָאװ טימ ןוא .רעביירש סלא ןרעוו טמיראב זוא ןסקאווסיוא טייצ דעד
 .ןנַאלשרעד זיא טימעג ןיימ ? ווַאקאר ןייק קירוצ ןיהא ןעמוק טציא דיא
 ןא ייז וצ ןעמוק וצ טמעשעגנ ריז בָאה דיא .ןרָאלראפ דיא בָאה ןטפירש עניימ
 .עברַאט רעקסטאדלַאס רעקידייל א טימ ,רעטקיטומטנא

 ןשידיי א ןופ דובדנַאט" ןיימ ןרָאלראפ טאהעג טינ שטָאכ דיא טלַאוװ
 ןפיוא ןעווענ ןיב ךיא תעב טריפעג טייצ עצנאג יד בָאה ךדיא סָאװ ,"טאדלאפכ
 -קעווא גנולצולּפ דימ טָאה ןעמ תעשב !רָאװעג טינ רימ ייב זיא סָאװ ,טנַארפ

 סָאװ טימ סעּפע טאהעג שטָאכ ךדיא טלָאוו ,לָאטיּפש ןשירעטילימ ןיא ןעמונעג

 ןַאטענּפָא רימ רעדיוו רעניימ ?רוג רעד רעבָא טָאה .ןטייל ראפ ןזייוואב וצ דיז
 .ןטפירש עניימ רימ ייב ןעמונעגוצ ןוא סאּפש ןקיטויב א

 עלעטעטש ןביל ןיימ וצ קירוצ ךיז ןרעקמוא טינ טציא לע דיא ,ןיינ
 ! ןיינ .דרוי רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ א רעטכעט ענייש עריא וצ זוא ווַאקאר
 -סָאראי ןייק ןרָאפ ףראד ןעמ -- ? טראפ ןעמ טראפ עשזדזיהנוו ַאט -- ! ןייַנ
 ןוא םירבח-ייטראּפ עקיצראה לָאצ א ןזַאלעגרעכיא דיא בַאה ןטרַאד ! לוואר
 ? החונמ-םוקמ ?קיטש א ךיז ראפ ןעניפעג רשפא ריא לעוװ ןטרַאד ;פעטדבה

 ,לואלסאראי ןייק ןראפענקעווא זיב דיא

 טסניד ןיא ץלא ךָאנ ןיב ךיא

 .טיירפרעד קראטש רימ טימ ריז זןבַאה םירבח-ייטראּפ רעלוואלסַאראי יד

 ,לָאמ ןטשרע םוצ בָאה דיא נו ,קירבאפ-רעדעל סיוואקראה רעד ןופ רעטעכרא יד
 זבָאה ,טיורב ?קיטש ענענייא סָאד טנידראפ רשכ ,םינּפ זיימ ןופ סייווש זטימ
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 אנ" ןביוהעג דימ טָאה ןעמ .ןפוא ןקיצראה א רַאג ףיוא ןעמונענפיוא דימ
 ךיז טָאה לכענעה וליפא .,ןטייז עלא ןופ דובכ ןבענענ רימ טאה זעמ זוא "!ארוה
 -ענסיוא ןוא ,סנגיובנלע יד טימ וכעלטיא קידנסיוטש ,רימ וצ זַאטענ זָאל א דיוא
 : לכלוק קידנעשטיווק ןייז ףיוא ןעירש

 ?(טסינויצ ילעוּפ) קעצעּפ רעטמאדראפ א ןבילבענ ץלא דָאנ טסיב ,ונ ---

 ןפיוא טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו עשרבח עקיצנייא ענייז זעוועג ןענייז סָאד

 ,רימ וצ אבה דורב ןטרעטסייגאב ןייז ןקירדוצסיוא זענופעג טנעמַאמ

 -- ? לטסידנוב רעטמאדראפ רעד ןבילבעג ץלא רָאנ טסיב וד זוא --
 .ןַאט ןבלעז ןטימ טנערפעגקירוצ םיא ריא בַאה

 ,םינּפ טסנרע ןא טלעטשעגנַא טשרמולכ לכענעה טָאה --- ,יוזא ביוא ---
 ּפַאק א טימ טכאמענ טינ טרָאד ךיד ןבָאה סעקושטייד יד סָאװ דָאש א זיא ---
 ריד אנ ,(ןעמענ לווייט רעד ריד לָאז ,טע) "!ירעב עבעיט טראשט" רָאנ .רעצריק
 -עצ ךיז ןוא טּפאכעגמורא ךימ רע טָאה רעטרעוװ יד ייב זוא --- ! םכילע-םולש
 ךדעטוג רעטסעב ןייז ןעוועג טלָאװ דיא יו ,טייקיצראה אזא טימ רימ טימ טשוק
 .ָאווארב טשטאּפעג טָאה םלוע רעקימורא רעד .טניירפ

 רימ ןבַאה רעטעברא יד ןכלעוו טימ םינּפ-תלבק רעקיטנייה רעד טָא
 -לעוו טימ עמאנפיוא רענעי ףיוא דעלנע ןזעוועג טינרַאג ןיוש זיא זעמונעגפיוא
 טימ ,סירבאפ רעד ןיא םוקניירא ןטשרע ןיימ ייב טנגעגאב דימ ןבָאה ייז רעכ
 זיא ,רימ רובכל "דאראּפ" רעקיטציא רעד ."שטייט קחצי" סלא קירוצ רָאי א
 םענייניא ייז טימ ריז טָאה סָאװ ,רעדורב םענעגייא ןא ראפ יו ןעוועג ןיוש
 . . . ץכעגעשזד ןוא ןַארט ןבלעז םניא טלבוטעג

 -עלאב רעגנוי רעד : טליּפשעגוצ םוטעמוא רימ טָאה לזמ רעטוג זיימ
 זבַאה סָאװ ,?וויטש עיינ רַאּפ א הנתמ א ןנַארטעגוצ רימ טָאה ,יוואקראה ,סָאב
 זיא סָאװו ,קיטַאק יורפ עסיצראה ,ענולק יד ;רעציפַא ןא ראפ טסאּפעג רעכיג
 רעטעדנירגעג-יינ רעד ןופ ןירעטלאווראפ-טּפיוה יד ןרָאװעג םייצ רעד ראפ
 ןענַאּפוק לָאצ א ענעשעק ןיא טּפוטשעגניירא רימ טָאה ,"ריק ססלַאפ רעשיריי"
 -םיוא קירוצ טָאה קַָאשטלָאװ לאומש ןיזוק ;ןטיײצלַאמ עטלַאצאב סיורַאפ ראפ
 יוזא --- לקניוו ןגנע ןקידרעירפ םניא לטעב ענעטנווייל סָאד רימ ראפ טלעטשעג
 עטלַאצאב ריוא ןוא ּפָאק ןרעביא ךאד א ,"םייה" א טאהעג ןיוש דיא באה םורא
 . . . ןטייצלַאמ

 -ייטראּפ עשינרענע ןוא עטרעטסיינאב רעקילדנעצ ןופ הביבס רעד ןיא
 -ַאווער רעד ןופ םוקנָא ןטימ זא ,ןביולנ טימ לופ ןעוועג ןענייז סָאו ,םירבח
 ןבָאה ,קלָאפ ןשידיי ןראפ גנוזיילסיוא יד ,העושי יד ןעמוק ריוא טעוװ עיצול
 רענעי ןופ ךיז טימ טכארבעגטימ טשרע בָאה דיא סָאװ ,תוספס עניימ ריוא
 רעדיוו ךיז טָאה סע .ןּפעװסיױוא ךיז זייווכעלסיב ןביוהעגנַא ,טלעוו רעבורח
 זיא ןעמ רָאנ ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןיילא טינ זיא ןעמ זא ןליפ זביוהעגנַא
 ,טייהיירפ טגנערב סָאװ ,בעוועג ןרענַאיצולַאװער ןסיורנ םנופ ?ייט א דיוא
 .טייסכעלרעדירב זוא טייהכיילנ
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 טנערבעג ַאד זבַאה עיצולאווער רעד ןופ ןרעייפ יד ןעוו ,געט ענעי ןיא
 רעד ןצראה ןיא טעילטענ ץלא רָאנ ןנעווטסעדנופ טָאה ,דיז ןשַאלענ טרָאד ןוא
 ןפיוא םילושכמ עלא ןייז רבוג ףוסדלכ-ףוס טעוװ עיצולַאװער יד זא ,זוחטיב
 .חטש ןצנאג

 ייטרַאפ רעד ןפ טסגיד ןיא

 -רעבוג" ןסיורג םניא ןענופעג דיז ןבָאה סָאװ ,זרעמיצ-ייטראּפ יד ןיא

 ריז טָאה ןעמ .טייקיטעט עטפאהרעביפ א ןעגנאנעגנָא זיא ,"םָאד יקסראטאנ
 -לעטידשזערשטוא" רענעפורעג יוזא רעד וצ ,זלאוו עשיסורדלא יד וצ טיירנעג

 -סקלַאפ עקידנעטש א ןרעוו ןבילקעגסיוא ןפראד טעװ סע ּוװ "עינארבַאס עיַאנ

 ןטיירפאב םעד ראפ עיצוטיטסנַאק עיינ א ןטעבראסיוא לָאז סאו ,גנוריגער
 רעד ףיוא ןעניוװ סָאו ,רעקלעפ עטיירפאב ענייז עלא ראפ ןוא דנאלרעטַאפ

 .דרע רעשיסור

 -ראּפ עשיריי יד טיירגעג רעקינייוו טינ דיז ןבָאה טייצ רעכבלעז רעד ןזיא
 -לא םענעפורעג יוזא םעד וצ ,"גנולמאזראפ סגנודנירג" רעשידיי רעד וצ ןעייט
 יענסיוא יד זעמוקפיונוצ טפראדעג ריז ןבָאה סע ּוװ ,סערגנַאק ןשידיי ןשיסור

 עלא ייז .סעּפורנ ןוא סעיצקארפ ,ןעייטראּפ עלא ןופ רעטערטראפ ענעבילק
 ןלעטשסיורא טעוװ סָאו ,סערננַאק ןשידיי םעד ןלעטשנעמאזוצ ןפראד ןלעוו
 לָאז ןעמ זא ,דנאלרעטַאפ ןרענַאיצולַאװער ,םעיינ םוצ גנורעדַאפ עטשרע יד
 -עצ ןענייז סָאװ ,םיבושי עשידיי ענעראוועג בורח יד ןעיובפיוא קירוצ ןפלעה
 אנוש ןכעלרעניא םנופ רעמ ראנ ןוא אנוש ןכעלרעסיוא םנופ ןרָאוװעג טרעטש
 .םישזער זשיראצ םעד -

 יוזא ,זברוח רעשיריי רעד ןעוועג טיג טלָאמעד זיא סע סיורג יוװ רעבָא
 ןוא ייטראּפ ןייא ןשיווצ ,סיר רעד ,םוהת רעפיט רעד ןעוועג רעסערג רָאנ זיא
 .רוי לש וצוק א רעביא ןסירעג ןוא טנירקעג ךדיז טָאה ןעמ רעטייווצ רעד
 יד ןופ ןטיונ יד ןַא ןסעגראפ ,שזיטסערּפ-יטראּפ בילוצ ,ןעמ טָאה לַאמטפַא
 .הגלפה רוד רעתמא ןא ,ןסאמ-סקלַאפ עטיירב

 -ןקעג זיא ,זעוועגנ טינ זיא יז ןיילק יו רעדָא סיורג יו ,ייטראּפ רעדעי

 םעד זופ ןדנּוװ יד ןלייה וצ יוװ טּפעצער ןטריטנעטאּפ םענענייא ריא טימ ןעמ

 -וד ,עויסערגַארּפ יד וליפא זא ,טייוו יוזא ןעגנאגרעד זוא סע .קלָאפ ןשידיי
 -עצ ןוא טייזעצ א יו ןדיי זא ,טביולגעג טציא זיב ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עשיס

 סָאד טרילונער סָאװ ,עיצאזיגאגרַא עכעלרעניא ןא ןנַאמראפ ,קלאפ טיירּפש

 ןוא טייקנסירעצ א ראפ סָאװ קידנקוקוצ טניוטשעג טציא זבאה ,זבע5 עשידיי
 -אנַאיצאנ רעשידיי רעקיזַאד רעד ןופ בלאהרעניא טשרעה סע גנורעטילּפשעצ
 עשביה א טּפאכעגניירא רעריפ-ייטראּפ עשידיי יד ןבָאה לָאמנייא טינ .טעטיל
 -רעניא רעייז ראפ ןגעלַאק עשיטסילאיצַאס ,עשיסור ערעייז ןופ רסומ עיצרַאּפ

 .טייקנסירעצ רעכעל

 םינּפ-לבקמ ןטיירג ןעמונעג דיז צ"עוּפ ייטראּפ יד טָאה טייצ רעד םורא

 ילעוּפ םנופ רעריפ ןוא רעדנירנאב םעד ,עקירעמא ןופ טסאג ןסיורג םעד וייז
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 ,קירוצ ןוא ןיה ןגיולפעג ןענייז סעמארגעלעט .וָאכַארַאב רעב -- םזינויצ
 .יטעטימאק-ענַאיאר יד וצ ןוא טעטימָאק לארטנעצ םוצ ַארויב לארטנעצ ןופ
 רע ןעגנולמאזראפ ןראװעג ןטלאהענּפָא ןענייז םוטעמוא .ןטיירג ךדיז לָאז ןעמ
 -ימָאק םינּפתלבק עלעיצעּפס טעדנירגעג ריז ןבָאה םוטעמוא .הלילה תוצחכ
 -דאפ ,ןעייר ענעגייא יד ןריזיליבַאמ וצ ןעמונעג ריז לכ-םדוק טָאה ןעמ .ןטעט
 -םיונוצ ןוא זדניבפיונוצ רעגנע ןוא סעיציזַאּפ עטרעבַארעד ןיוש יד ןקראטש
 ןענופעג דיז ןבאה סָאװ ,דעלרעמעק-ייטראּפ ערענעלק ןוא ערטסערג יד ןּפינק
 .ענלַאװ ןופ ןגערב יד םורא ןעוועג טיירּפעשצ ןענייז סָאװ ,עזָאלמייה יד ןשיווצ

 --אפ ,בושי וצ בושי ןופ ןייג וצ לרוג רעד ןלאפעג ןיא ריס ףיוא
 יא ,?ארשי תוצופת ?כב ןגָאזנַא ןייג :םזיווַאכַארַאב םנופ הרות יד ןטיירּפש
 סינ ךיא בַאה הליחתכל . . . אחישמד יתבקע יד ןיוש דיז ריז טרעטנענרעד סע
 יד טָא ןעמענוצנא טאהעג ארומ בָאה ךיא .תוחילש יד ןעמעננָא טלָאװעג
 ןיימ ןופ טרעקעגמוא טאהעג טשרַאקא ריז בָאה ריא .תוירחא ערעווש עקיזַאד
 עשיסור יד ןופ שטייד םעד ,אנוש םעד ןביירטראפ ןייג ןופ עיסימ רעטשרע
 עניימ ןיא סָאוו ,עיסימ עיינ א ךיז ףיוא ןעמענ ןייג ןיוש ךיא לָאז ,ןצינערג
 ? רעטשרע רעד ןופ רערעווש ליפ רָאנ ןעזענסיוא יז טָאה זניוא

 טינ ןיב דיא זא ,טהנעטעג בָאה דיא .ןרעוו טוװּורּפעג ךיז ךיא בָאה
 סאוו ,קיטַאק יורפ עיירטעג יד .תוחילש-ייטראּפ רעקיזָאד רעד וצ ןפוראב
 -סיורא ריז ביילק ךיא זא קידנרעהרעד ,רימ ןופ גיוא סָאד ןָאטענּפָא טינ טָאה
 .תענושמ רענייר ראפ ןאלּפ ןיימ טכארטאב טָאה ,ץניווַארּפ רעד ףיוא ןראפוצ
 יז ;טנוזעג ןיימ ראפ טלעטשעגנייא דיז ןבָאה ,קָאשטלָאװ ,עניזוק ןוא ןיזוק
 ןיא רעבָא ."עקווארּפָאּפ" ןיימ יבגל דניז א ייגאב ךדיא זא ,ןטלאהעג ןבָאה
 יו רעפ טינ ךדָאד ןיב דיא םורָאוװ .טניזעג ייטראּפ יד טָאה ףמאק ןקיזַאד םעד
 ! טסניד ןיא ןייג ךיא זומ ,עיצולַאוװער רעד ןופ טאדלַאס א ,טאדלַאס א רעריא

 ןעמונעג ךיז ןוא ,טייז א ןַא ,עימענא יד ,תאלוח ןיימ טניילעגקעווא דיא בָאה
 .ןיירא געוו זיא זטיירנ

 הריצ" טימ טנפַאואב ךימ טָאה טעטימַאק-ייטראּפ רעלװאלסַאראי רעד
 = -עיצאדנעמַאקער ןוא ןסערדא לָאצ א ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,"ךרדל
 .רעדורכ םענעגייא ןא יװ ןעמענפיוא ךימ ןעמ לָאז ןעמוק לע ריא וװ זא
 יוזא ,םיטבש ןעצ ענערָאלראפ יד ןכוז ןרָאפעג זיא ישילשה ןימינב יו טקנוּפ
 ןופ ןגערב יד ייב ןגעלעג ןענייז סָאװ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרָאפעג ךיא ןיב
 -שפא .סעצנעשזעב יד ,ןדיי עשיווטיל יד ,לארשי יחדנ יד ןכוז ,עגלַאװ דייט
 ,"סעקינווַאװ-דמל" ענעגרַאבראפ יד ןטלעצעג ערעייז ןשיווצ ןעניפעג דיא ?עוװ
 .ןטסינויצ-ילעוּפ עקיטנייה ןוא עקילַאמא יר

 םוטעמוא .געוו ןכיילג ןיא טריפעג עקאט דימ טָאה רעטשרעבייא רעד
 טינ ןענופעג בַאה דיא .ןעוועג חילצמ ךיא בָאה ןעמוקעג ןיב ךיא רָאנ ּוװ
 ריוא ייז ןוא םירבח עיינ ,עגנוי ןגיוצעגוצ ךיוא רָאנ ,םירבח עטלא רָאנ
 ,ייטראּפ רעד זופ ןעייר יד ןיא זעמונעגניירא

 ,ערעפסָאמטא עמעראוו א ןענופעג דיא בָאה ,ןעמוקעג ןיב ריא רָאנ ווו

 ןעוועג ןענייז ןעגנולמאזראפ עניימ .ןטעבראוצטימ טייקטיירג ןוא טפאשרבח
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 "עג ןענייז סָאװ ,סעמאמ ןוא סעטאט טימ ריוא רַאנ ,טנגוי טימ רָאנ טינ לופ
 ןסורג טגנערב ןוא טנַארפ ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רענרער ןגנוי םעד ןעז ןעמוק
 . .. . תומוסמ עשיריי עטייוו ןוא עטנַאנ זופ

 ןופ זעייר יד זיא !סילשוצנַא דיז ןפורעג ,טרילעּפא ,טדערעג בָאה דיא

 -ילעוּפ ייטראּפ רעטעברא רעשיטסינויצ-שיטסילאיצאס ,רערענַאיצולַאװער רעד

 טייצ רעכעלנייוועגרעסיוא רעקיזָאד רעד ןיא זא ,זזיוועגנָא באה ריא .ןויצ

 רענייא רערעי רָאנ ,דצה ןמ ןייטש טינ רענייק רָאט ,גנארד ןוא םערוטש ןופ

 .ןעמאזוצ רַאנ ןוא םענייניא רַאנ ,דאוו רעד ףיוא ןייז ףראד

 -אב ריז דיא בַאה ,םלוע םוצ טדערעג ןוא ןענאטשעג ןיב ךיא תעשב

 סעּפע טילגעג טָאה סע עכלעוו ןיא סעמאמ ןוא סעטאט ןופ ןניוא טימ טנגעג

 עטאווירּפ עניימ ןיא ,רעטעּפש .ארומ ענעטלאהאב א ,לרעייפ קיורמוא ןא
 יד ייז וצ ריז טמענ סע ןענאוו ןופ ןענופענסיוא ךיא בָאה ,ייז טימ ןסעומש
 םוַיק ןטימ רעטכעט ןוא ןיז ערעייז ןופ לרונ םעד ןדנובראפ זבַאה ייז .קערש
 -ענ ריז ףיש עזָאלרעדור א יװ טלַאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ
 .ןטייקיטיירטש עכעלרעניא ןופ םי ןטעוװעשובעצ ,םענעפָא םניא טלננאר

 רעדמערפ ףיוא ןפרַאװראפ ,סעמאמ ןוא סעטאט עשידיי עקיזַאד יד טָא

 עטציהעצ ,עגנוי ערעייז ןופ רעירפ דס א וליפא ,טליפרעד עטשרע יד ןבָאה ,דרע
 ןיא טינ" זיא סעּפע זא ,רעטכעט ןוא ןיז ערענַאיצולַאװער עטרעטסייגאב ןוא
 ללּפתמ ןצראה ןיא ליטש ןוא ,"עיצולַאוװער-יקסנערעק" רעד טימס "גנונדרָא
 . . . םימי-תכירא ןבַאה לאז יז זא ,ןעוועג

 -וא בַאה ךיא .נלַאפרעד סיורג טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא רוט ןיימ

 ,ךיא בָאה םורא יוזא .רעגלָאפכָאנ ןוא רעמענראפ ,רערעהוצ ןזענופעג םוטעמ

 -ור יד ןיא ןעייזראפ ןפלַאהעג ,ייטראּפ רעד ןופ טסניד ןיא טאדלַאס רעגנוי

 ןילק ,קסעשזעב ,רעווט ,אמָארטסָאק ,קסניביר : עגלַאװ רעד ייב טעטש עשיס

 .םזינויצ-ילעוּפ ןשיטסיװַאכָארַאב םנופ ןעיידיא יד ,ערעדנא זוא

 עיצולַאװער רעבָאטקַא יד

 ןסאלשאב ריא בָאה ,רוט ןיימ ןופ ?וואלסָאראי ןייק קירוצ קידנרַאפ

 ףיוא קילב א שטָאכ ןּפאכ טלַאװעג בַאה ריא .עװקסַאמ ןיא ןלעטשוצּפָא ריז
 -קרעמ עריא טימ ריז ןענעקאב .טָאטש רעשיסור ,רעטמיראב ,רעסיורג רעד
 בַאה דיא עכלעוו ןגעוו ,סמּוייזומ ,רעצעלּפ עשירָאטסיה עריא טימ ,ןטייקידריוו
 זוייגכרוד טלַאװעג קדאטש כבָאה דיא .טרעהעגנַא ןוא טנעיילגענַא ליפ יוזא ךיז
 טּפאזעגנַא ליפ יוזא ןענייז סָאװ ,זסאג ,ןדאשטשַאלּפ ענעי רעביא ?סיבא ךיז
 ,טאדלַאס רעשידיי א טאה עיצולַאװער רעד זיב .עטכישעג רעשיסור טימ
 ןלייה וצ לָאטיּפש א ןיא ןזייוואב דיז טרָאטעג טינ ַאד ,רעטעדנוווראפ א וליפא
 ןגיילוצ טלַאװעג טציא רימ ריז טָאה דיי רעליוויצ א זכש ?כ זוא ,זדנווו ענייז
 -ַאווער רעד ןופ ץראה עמאס ןיא רַאפ טציא טמוק סע סָאװ ןרעה ,רעיוא ןא
 .רנאלסור רערענַאיצול
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 ןשיטסינויצ-ילעוּפ םענעעזעגנַָא םוצ ןרָאפראפ ריא ןיב עװקסַאמ זיא
 טָאה רע .רַאטקַאד רעשירעטילימ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,טאטשנזייא .ב ,רעוט
 וו ,"רעמאה רעד" גאלראפ ןשיטסינויצײלעוּפ םוצ טריפעגקעווא דלאב דימ
 םניא .םירבח-ייטראּפ ענעעזעגנָא רעייז עקינייא טימ טנעקאב ריז בָאה דיא
 םוקנעמאזוצ א זיוה ןיא םיא ייב ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה טנװַא ןבלעז
 טכיראב א ןבעגּפָא טפראדעג בָאה ךיא עכלעוו ראפ ,םירבח לָאצ א ןופ
 רעלוװאלסָאראי םנופ סורג א ךריוא ןוא רוט ןטקידנעראפ סָאו:רָאנ ןיימ ןופ
 ,טעטימָאק םענַאיאר

 סאו ,זסאג רעוקסָאמ עקישאר יד רעביא ןזָאלעגסיורא ךיז בָאה דיא
 -ימ .ןעגנוליײטּפַא עשירעטילימ יילרעלא ןופ ןטאדלַאס טימ זעוועגנ לופ זענייז
 יד יו ,קירוצ ןוא ןיה טנַאיעג דיז ןבָאה ןטסילקיצ ןוא ןליבָאמַאטױא עשירעטיל
 טריּפַאלאנ ןבָאה דרעפ ערעייז ףיוא ןטסירעילאוואק ןוא ןקאזַאק .םילַאווייט
 ערעייז רעטנוא ןופ טצירּפשעג ןבָאה רעייפ ןעקנופ שזא ,ןסאג יד רעביא
 ,סעטיּפַאק

 עכלעוו ,ןשטנעמ יד טגלָאפעגכַאנ ךיא בָאה סערעטניא ןוא רעגיינ טימ
 ןיא טקוקעג בַאה דיא .ןראוטַארט יד ףיוא קירוצ ןוא ןיה טמַארטשעג זבַאה
 א ראפ סָאו ןעניפענסיוא טלאוועג ןוא ,ןניוא ערעייז ןיא ,רעמינּפ ערעייז
 טרָאטעג טינ טָאה דיי א סָאװו ,רעניווונייא רעװקסַאמ רעד זיא סע שטנעמ
 ןשיסור ּפיט ןבלעז םעד ןעזענ ייז ןיא בָאה דיא .תומא דלד ענייז ןיא ןעמוק
 עשיסור ערעדנא ליפ ןיא טנגעגאב רעירפ ןיוש בָאה דיא ןעמעוו ,ןשטנעמ
 .טעטש

 עננאל ןענאטשעג ןענייז ןעמַארקדזייּפש ןוא ןעניזאגאמ עסיורג יד ייב
 ףיוא טראוועג ןבָאה ןוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ (תורוש) "סעקנַאגא"
 ןטאדלַאס ןענאטשעג ןענייז תורוש עגנאל יד םורא .,ןפיוק וצ סעּפע ייר רעייז
 זיא ָאד .גנונדרא יד ןטיה וצ ,לברא יד ףיוא רעדנעב עטיור זוא זסקיב טימ
 .ןעלטימ-סנבעל ףיוא קחוד רעסיורג א ןעוועג קיטנעק

 סָאװ ,"סעקנַאנַא" יד ןופ עקינייא ןבעל טלעטשענּפא ךיז בָאה ךיא

 רעמינּפ ערעייז .קלאפ רעװקסַאמ ןעמערָא םנופ ןענאטשאב לייטנטסרעמ ןענייז

 -ראפ טקוקעגסיורא טָאה ןגיוא יד זופ .טרעדַאנקעצ זוא טראה ןעוועג ןענייז

 -ענ בָאה דיא ,רעיוא ןא טניילענוצ בָאה דיא גראז ןוא סעכ ,טייקטרעטיב

 -עגפיוא בָאה ריא .טפאשמערַא עקיזָאד יד טדער סע סָאװ ןנעוו ןרעה טלָאװ

 זוא עיצולַאװער רעד ןופ ןובשח ןפיוא לייטנטסרעמ ,רייר עטרעטיבראפ טּפאכ

 ריז ןבָאה ,ןסקאוו ןייא ןיא ןטלאהענ ןבָאה "סעקנַאנַא" יד .רעריפ עריא

 סע .עטילגעגנא ןא ןעוועג זיא ערעפסָאמטא יד .,ןסאנ רעביא טייוו ןניוצענ

 .עיזַאלּפסקע ןא ןעמוקרַאפ לאז סע זא ,קנופ ןייא ןעוועג גונעג זיא

 ןוא ןסאנ יד ףיוא טיילרעטילימ לָאצ רעסיורנ רעד ןיא רעבַא בַאה דיא
 סאו ,טקרעמאב טינ ךדאז ןייק "ןראוטַארט" יד ףיוא "סעקנַאנַא" עגנאל יד
 ,ןשינעעשעג עכלעזא ןעמוקרַאפ ןלעוו ןהעש עקידנעמוק יד ןיא זא ,ןטיײדנַא לַאז
 .דנאלסור זיא הפוקת רעיינ א ןופ ביײהנַא רעד ןזייז ןלעוו סאוו
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 .המוהמ עסיורג א ןכַארבעגסיױא זיא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,גנולצולּפ
 -ראפ ןגָארטרעד ריז ןבָאה סע ,ןסקיב ןלאנק ןבייהעגנָא ןבָאה נו ץעגרע ןופ
 ,םרעכיוו יד יו ןגַארטעגייבראפ ריז ןבָאה ןקאזַאק .ןעיירשעג עטלפייווצ
 ריז ובָאה ןעניזאנאמ ..געלשעג א ןעגנאגעגנַא זיא ,סיוא טזייוו נו ץעגרע
 ןשטנעמ .ןקאהראפ ן{בײהעגנַא ריז ןבָאה ןדָאל ןוא ריט ,ןסילש ןבייהעגנַא
 -ַאוואב .ןגָארטעג ייז ןבָאה ןגיוא יד ןיהּוװ ןפיול ןעמונעג ןבָאה ןסאג יד ןיא
 רעזייה יד זיא ןראוטַארט יד ןופ עקירעניינ יד זבירטעג זבָאה ןטאדלַאס עטנפ
 .זיירא

 טימ טנפַאװאב רעטעברא תונחמ ןזיוואב ךיז ןבָאה ןטרַאד ןוא ַאד ןופ
 א .ןעלסקא יד ףיוא ןוא טנעה יד ןיא ןסקיב טימ ןוא סעטעּפָאל ,סעמָאל ,קעה
 .סעּפַאקַא ןבָארג ןוא קורב ןופ רענייטש יד ןסייר ןעמונעג ןבָאה ייז ןופ דס
 ןענייז ןעייוומארט .ּפעק יד רעביא ןעשטסיווס ןעמונעג רעטפָא ץלא ןבָאה ןליוק
 יד .ןדאקיראב ןלעטשפיוא ןעמונעג טָאה ןעמ .,עטרעקעגרעביא ןגעלעגנ ןיוש
 .רעקיכליה ןוא רעקראטש ץלא טונימ וצ טונימ ןופ ןרָאװעג זיא יירעסיש
 ןוא אד .רעזדלעה רעטנזיוט ןופ יוו יירשעג א ןנַארטרעד דיז טָאה סנטייוונופ
 .ודנווושראפ זיא ןוא ןגָאװ-ראטינאס א ןנַארטענייבראפ לענש דיז טָאה טרָאד

 דעסיורג רעד .?בריוועגנ םעד סָא ןיא ןרָאװעג טּפאכעגניירא ןיב דיא
 גייז ףיוא ל?דנעּפש א יװ ןגַארטעגטימ דימ טָאה םי-זשטנעמ רעטמערוטשעצ
 ןיב ,ןפַאלעג ןענייז עלא ןעוו .ןיהנוו טסּנוװעג טינ ןיילא בַאה דיא ,סעילאווכ
 דיז ךיא בָאה ,דרע רעד וצ ןלאפעג זיא הנחמ א ןעוו ;ןפַאלעגטימ דיוא דיא
 ,סיורָאפ ןָאטעג סיר א ריז טאה ענַאלַאק עטכידענ ןייא ןעוו ;זניוצענסיוא דיוא
 ןייק ןבענּפָא טנעקעג טינ ריז בָאה דיא  .ןרָאװעג ןסירעגטימ ךיוא ךיא ןיב
 רעוו .ןלאפעגניירא ַאד ןיב ריא ּוװ ןוא רַאֿפ טמוק ַאד סאוו ,זובשח ןזעיונעג
 ןעועג זיא ץלא ? עטריקאטא יד ןענייז רעוו ןוא רעריקאטא יד סָאד ןענייז
 .סולפ ןשיטַָאאכ א ןיא

 יד ןופ רעטצנעפ יד .טנקלאווראפ ןעוועג זיא ?מיה רעד .טכאנראפ
 ןוא ַאד .ערעטצניפ ,עדנילב ןענאטשעג ןענייז םינינב זוא רעזייה עקימורא

 -יוונייא רעוקסַאמ יד .ןטָאימעילוּפ ןוא ןסקיב טלאנקעג רָאנ ןזבַאה טרַאד

 יענסיורא סעסנוראּפש דרוד ןוא ןריט עטלנירראפ רעטניה ןסעזעג ןענייז רענ
 וטכאפענסיוא טציא טרעוו סע ּנוװ ,זסיורד ןיא ךיז טוט סע סאו ןעז וצ טקוק
 ,עיצולַאוװער רעיינ רעד זופ לרוג רעקידרעטייוו רעד

 יד םעטַא ןטצעל ריא טכיוהעגסיוא טָאה גָאט ןקיזָאד םעד טָא ןיא
 טימ ןרָאװעג ןזרָאבעג זיא סע ןוא "עיצולַאװער-יקסנערעק" עליטש ,עקנארק
 טנַאזענוצ טָאה סָאו ,"עיצולַאװער רעבָאטקַא" עיינ יד גנארד ןוא םערוטש
 .טייהרייפ ןוא םולש ,טיורב ,דרע זבעג וצ דלאב קלאפ םעד

 זיימ וצ ןגַאלשרעד ,טייקירעווש סיורג טימ ,זיא סע יו ךיז בָאה דיא

 יו ןעמונעגפיוא ךיס טאה ןעמ .זיוה ןיא ,טאטשנזייא .רד ,רבח-ייטראּפ

 ןדירפוצ זעװעג ןיב ךיא .טלעוװ רענעי ןופ ןעמוקעג טציא זיא סָאװ םענייא

 -ער ןייא ןופ םיוט ןופ תודע ןא ןעוועג קידנבַאה סָאװ ,ייז יוװ רעקינייוו טינ
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 טימ ןעמוקעגסיורא ךַָאד ךיא ןיב ,רעטייוצ א ןופ טרובעג ןוא עיצולָאװ

 .רענייב עצנאג

 ,וטייקכעלמיטרעטלא יד זטכארטאב וצ ךיא ןיב עװקסָאמ ןייק ןעמוקעג
 ווא ,סמוייזומ יד ןיא ןוא סערוואל יד ןיא ,למערק ןיא דוזאב א ןטאטשּפָא
 רעטלא רעד ןופ ןטייקידריוקרעמ עשירָאטסיה יד טימ ןענעקאב ךיז ל?לכב
 ךיא בָאה ,ןוויכרא ןוא ןטנעמונַאמ עטלא יד ןעז וצ טָאטשנָא רעבָא .טָאטש
 םגנה .עיצולַאװער רעבַאטקָא עיינ יד ןרָאװעגנ ןרָאבעג זיא סע יװ ןעזעג רָאג
 ךימ טָאה ?רוג רעד סָאװ ץלַאטש ןוא ךעלקילג יוזא ןעוועג תמאב ןיב דיא
 ,ןעזעגנייא ךיא בָאה ךָאד ,גָאט ןסיורג םעד ןיא דָארנ עװקסַאמ ןיא ןפרָאוװראפ
 ייב דיילנ ןבעגעג רימ טָאה עוקסַאמ טָאטש יד סָאװ עמאנפיוא יד קילדעוו זא
 סָאװ ןרָאפקעװא לָאז ךיא רימ ראפ רעכיילג ליפ ןייז טעוו סע זא ,םוקנַא ןזיימ
 . . .לװאלסַאראי ןייק רעכינ

 ןטשרע ןפיוא ץַארּפש ןטשרע ןטימ ,ןענינאב ןנרַאמ ףיוא עקאט ןוא
 -פיורא ,לאזקַאװ םוצ ןפַאלעגקעװא ךיא ןיב ,עיצולָאװער רעיינ רעד ןופ נַאט
 ןיוש זיא סָאװ ,נוצ-אשמ ןגנאל א ןופ רעכעד יד ןופ םענייא ףיוא טרעטעלקענ
 -רא ןוא סעטרעיוּפ ,םירעיוּפ ,זטאדלַאס רעקילדנעצ ךָאנ טימ טצעזאב ןעוועג
 רעד ןיא ריז ןּפעלש טכענ ןוא געט ענגנאל ךָאנ .קעז ןוא קעּפענ טימ רעטעב
 ,לוװאלסָאראי רעקִיּור ,רעליטש רעד וצ ןבילקרעד זיא סע יו ךיז ךיא בָאה ,ךייה
 -ראורבעפ יד : םירבח-ייטראּפ יד וצ הרושב יד טכארבעג רעטשרע רעד ןוא
 ....! עיצולַאװער רעבַאטקָא יד טבעל סע -- טיוט זיא עיצולַאוװער

 חרושב עקירעיורט א

 .1917 ,רעבמעצעד רעט17 ,לוװואלסָאראי

 ,זורכיז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ףיט סרעדנוזאב דיז טָאה םוטאד רעד טָא
 רעב זא ,הרושב עקירעיורט יד ןעמוקעגנָא זדנוא זיא גָאט םעד ןיא ?ייוו
 גנולצולּפ זיא ,םזינויצ ילעוּפ םנופ רעדנירנאב ןוא רעדיפ רעד ,ווָאכָארַאב
 .וועיק ןיא ןברַאטשעג

 סעיצאזינאגרַא ןויצדילעוּפ עלא יװ ,ייטראּפ צ"עוּפ רעלוואלסָאראי יד = |

 ןסיורג םעד ןעמענוצפיוא טיירגעג קראטש טלַאמעד ךיז טָאה ,דנאל זרעביא

 ןעמ .עקירעמא ןופ ןעמוקעג גננאל טינ טשרע זיא סָאװ ,ווָאכַארַאב רעכ ,טסאנ

 לארטנעצ םעד .גַאט זסיורג םעד טָא זבעלרעד רעכיג סָאװ טלָאװעג ןיוש טָאה

 ,סעמארנעלעט טימ ,ווירב טימ ןפרַאוװראפ םוטעמוא ןופ ןעמ טָאה טעטימַאק
 ושיווצ דיז ןבָאה טעטש .ןעמוק רעירפ רע טעוו ווו ןוא ןעוו ,סענארפנָא טימ
 סָאװ ,תועידי עטצעל יד טיול ןוא .,זכוזאב רעירפ לָאז רע ןעמעוו ,טגירקעג ךדיז
 .וועיק ןיא ,םורד ןיא ןענופעגנ טאהענ ןיוש ךיז רע טָאה ,ןגָארקעג ןכָאה רימי

 ןופ ןוא ,עװקסַאמ ןייק דיילנ ןרָאפ רע טעוװ ,טפַאהעג ךימ ןבָאה ,ןטרָאד ןופ
 וצ טנאה רעד טימ יו ןיוש ךָאד זיא ,לוואלסָאראי ןייק ,זדנוא וצ {טרַאד/
 | .ועננאלרעד
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 "עקוװוארּפָאּפ" עקידמישדח-ייוצ ןיימ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןפיוא ןייג טפראדעג רעדיוו ןיוש בָאה דיא .ןייגסיוא זעמונעג זיוש (ביולרוא)
 זיימ ןיא רשפא ןוא .בוח ןרענַאיצולַאוװער ןקסטאדלַאס ןיימ ןליפרעד טנַארפ
 זעמוק רעכינ טעװ ,טנַארפ ןפיוא ,ןיהא קירוצ ןעמוק לעוװ ךיא סָאװ ,תוכז
 ,טצכעלעג קראטש יוזא טָאה דנאל עצנאגנ סָאד ןכלעוו דָאנ ,םולש רעד

 ,רעיינ ןיימ טימ דיז ןדיישעצ סָאד ןזעוועג רעווש רעייז רעבָא זיא רימ

 ,עגלָאװ רייט ןטיירב ,םענייש ריא טימ ,לואלסַאראי --- םייה רעטריטּפַאדא

 ןגערב עליטש ענייז ייב ןריצאּפשוצמורא טאהעג ביל יוזא טפָא בָאה ריא ּוװ

 ךיז םירבחיטננוי טימ לָאמנייא טינ .תומולח עכעלטנגוי עניימ ןעמולח ןוא

 "ןדָאכַאראּפ" עקידנריסרוק יד ךָאנ געיעג ןיא ןרעסאוו ענייז ףיוא טלפישעג

 דיל-ןרענָאיצולַאװער ןייא טינ ,זוגינ ןשידיי ןייא טינ השעמ-תעשב .(ןפיש)

 .עגלַאװ רעד ףיוא זעגנוזעגסיוא

 רעקילדנעצ יד טימ דיז ןדיישעצ סָאד ןעוועגנ רימ זיא רערעווש דַָאנ
 יוזא טימ טלגנירעגנורא דימ ןבָאה סָאװ ,ייטראּפ רעד זופ סעטרבח זוא םירבח
 עניימ ראפ ןעוו ,טציא ןיוש אטישּפ א ןוא .טפאשביל זוא טפאשיירטעג ליפ
 ריז ןענעגענאב ןופ עויטקעּפסרעּפ עכעלרעה ,עסיורג יד ןענאטשענ זיא ןניוא
 טָאה יו אט .ווָאכָארַאב רעב ,רעריפ םעד ,טסאג זסיורנ ןטימ םינּפ-לא-םינּפ
 ? ןרָאפקעווא ןגעוו ןטכארט וליפא טנעקענ ןעמ

 ראפ ריירסיוא ןא ,ץורית א סעּפע דיז ייב ןכוז זבייהעגנַא דיא בַאה
 ןכאמ געמ ריא זא ,גנוקיטכעראב א ןבעג רימ לָאז סָאװ ,זסיוועג םענעגייא ןיימ
 בָאה ךיא זיב ,ענישטאדלַָאס ןיימ ןניילּפָא ןנעמ לָאז דיא .החדנ ?לקיטש א
 יד ,ךיז וצ טגָאזעג דיא בָאה ,השקשינ : רתיה א דיז ראפ ןענופעג דעלדנע
 ,טנַארפ ןפיוא ,ןטרָאד םורָאו .ןייז ?חומ ראפרעד רימ טעוװ עיצולַאוװער
 ןעמוק ןיימ טעוװ אלימב ,דנאטשליטשנפאוו א יװ טעמכ יווװ ייס ךָאד טשרעה
 -עטילימ יד ןקידעש טינ רַאג ןיוש ,רעטעּפש ייווצ טימ יצ דָאו א טימ זיהא
 .עגאל עשיר

 ןופ ןטימ עמאס ןיא ,1917 ,רעבמעצעד 1317 םנופ טכאנ יד רעבָא

 ,",אק .עצ" םעד ןופ עמארגעלעט א ןעמוקעגנָא גנולצולּפ זיא ,גנוציז-ייטראפ א

 חומ רעפראש רעד ןוא ץראה עסיורג סָאד זא ,הרושכ רעקירעיורט רעד טימ

 טיט רעמאזיורג רעד טָאה  ,וָאכָארָאב רעב ,רעריפ רעזדנוא ןופ

 טָאה סאו ,רע .טעברא רעקילייה ,רעסיורג ןייז ןופ ןטימ ןיא טלעטשענּפַא

 סָאװ ידכ ,עקירעמא ןופ שזא זדנוא וצ טגַאיעג דלודענמוא ליפ יוזא טימ ריז

 טינ וליפא טָאה ,עיצולַאװער רעד ןיא ןקילייטאב ךיז ןוא ןעמוק וצ רעכינ

 רע רעכלעוו ףיוא ,עיצולַאוװער רעד ןופ גנואוושפיוא םעד ןעז וצ ןעוועג הכוז

 ,טראוועג טפאשקנעב ליפ יוזא טימ טאה

 ענעזָאלענּפָארא טימ ,עטרענייטשראפ יוװ ןציז ןבילבענ עלא זענייז רימ
 השמ ,צ"עוּפ םירבח עקידנריפנָא יד ןופ רענייא .ןניוא עטכייפ טימ ןוא פעק
 טנייה) דארנַארטעּפ ןופ שזא זדנוא וצ ןעמוקענ לעיצעּפס זיא סָאוװ ,םערע
 -ַאב רעב ,טסאג זראפ םינּפתיכק םעד זטיירנוצ זדנוא ןפלעה וצ ,(דארננינעל
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 רע ןוא ,לוק ןפיוא ,ריוה טנייוועצ גנולמאזראפ רענעי ייב דיז טָאה ,ווָאכָאר
 יד יו ,ליפעג סָאד טאהעג עלא ןבָאה ריס .רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא
 -צולּפ זיא ,צ"עוּפ ייטראּפ רעד ןופ ּפָאק ןרעביא ןוז עקידנעייגפיוא ,עלארטנעצ
 .ןרָאװענ זשאלעגסיוא גנול

 רעטנוא ןדָאב רעד יו טליפרעד ריוא ךיא בָאה טנעמַאמ םעד ןיא
 ןעגנעה ןבילבעג זיב ריא ןוא ,ןרָאװעג ןסירעגסיורא גנולצולּפ טלַאװ סיפ עניימ
 ... ןטפול רעד ןיא יו

 ףיוא ץענאר ןיקסטאדלַאס ןיימ טּפאכעג ךיא בָאה ,ןגרָאמ ףיוא ,ריילג
 לַאז סָאװ ,גוצ א ןכוז עיצנאטס-זאב רעד וצ ןפַאלעגקעװא ןיב ןוא סעציילּפ יד

 .טנַארפ םוצ ןריפקעווא דימ

 -שוילּפעט" עטלאק ןיא ריז ןרענלאוו ןופ טכענ ןוא געט עכעלטע דָאנ

 -רעביא ןופ רעכעד ףיוא ןוא סענַאגאוו טכארפ ןופ ןליד עקיצומש ףיוא ,"סעק

 ,קסנימ ןייק םולשב ןעמוקעגנָא רעלדנע ריא ןיב ,ןגוצ-רישזאסאּפ עטקאּפעגנ
 ,לאז ןסיורג א ןיא טָאה ייטראּפ רעקסנימ יד ןעוו ,טנוװַא םענעי ןיא טקנוּפ
 ןופ טיוט ןפיוא גנולמאזראפ רעיורט א טריפענכרוד םירבח רעטרעדנוה ראפ
 ושאוווצמורא דיז וליפא טאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ בָאה ריא ,ווָאכָארָאב רעב
 -עטייוו ןיימ ןופ ריס ףיוא !בילקעגננָא ריז טָאה סָאװ ,ךיור ןוא ביוטש םנופ

 זוא םלוע ןקילַאצ ליפ ,ןסיורג םעד ראפ ןענאטשענ ןיוש זיב ריא יוװ ,העיסנ
 ,הדבא רעסיורג רעד ףיוא קָאטייװ ןוא רעצ ןסיורנ ןייפ טקירדענסיוא דיוא
 י .ןעשעג גנולצולּפ זדנוא זיא סָאװ

 ײלאנַאיצאנרעטניא" רעד ןוא ןוגינ ארמג רעד

 ,.191:/ ,רעבמעצעד ,קסנימ

 ףיוא טכאמעג קילבנַא ןטשרע ןטימ טָאה ,קסנימ ,טָאטש עסיורג יד
 -עשטסארכעצ רעפיורג רעד ןופ דניק א ןעוועג טלַָאװ יז יוװ ,קורדנייא םעד רימ
 טימ טשרע ןיב ךדיא סָאװ ,עװקסָאמ -- טָאטש-עמאמ רערענַאיצולַאװער ,רעט
 זיא קסנימ טָאטש רעד ןיא .ןסאג עריא ףיוא ןעוועג קירוצ ןזכַאו עכעלטע
 טאהעג טינ דאנ ָאד ריז טָאה עיצולַאװער רעכבַאטקָא יד זא קיטנעק ןעוועג
 טאה סע .ןעמוקענ-אפ טינ רעמ זיוש ןענייז ןעורמוא ןייק שטָאכ ,טקיטסעפאב
 .שינעלמוטעצ א טשרעהעג רעבַא דאנ

 סעצנעשזעב ןוא טיילרעטיליפ רעטנזיוט טימ טלופרעביא ןעוועג זיא יז

 לַאװ ,זטנגעג עטריּפוקַא יד ןופ ריוא ןוא דעלטעטש ןוא טעטש עקימורא יד ןופ

 .ןעמייה עדעייז וצ קירוצ ןרָאפ ןענַאק וצ נָאט עדאיל א טכירעג דיז זבאה

 -נהאב ןוא ףיורא-גראב ןניוצעג דיז ןבַאה סָאװ ,ןסאג עננאל ,עלָאמש יד ןיא

 עקסרָאטאנרעבוג ענייש יד .טפאשגנע עכעלקערש א טשרעהעג טָאה ,ּפַארא
 ןעועג שממס טציא זיא ,טַאטש ןופ לגיּפש רעד ןעוועג רעירפ זיא סאוו ,סאנ
 ןסיוטשעג ערעדנא יד ענייא ריז טָאה ןעמ זא יוזא ,ןשטנעמ טימ טציילפראפ

 .םנניובנלע יד טימ
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 .טריזינאגראסיד ןעוועג זיא טאראּפא-הכולמ רעשיטַאטש רעצנאגנ רעד
 עטמאאב עשיטַאטש עטלא יד .,ןפַאלעצ ריז זיא ץנעגילעטניא-עזאושזרוכ יד
 ,טריזילאראּפ יו טעמכ ןעוועג זיא טרַאּפסנארט רעד .טרישזאטַאבאס ןבָאה
 .טייקננַאלשרעד א ןוא טײקנזַאלענּפָא ןא ,עיטאּפא טשרעהעג טָאה םוטעמוא
 טימ טכאמ רעיינ רעד וצ זניוצאב דיז טָאה םלוע רעד זא ,טריּפשעג טָאה ןעמ
 . . . ןגרַאמ ןראפ ןקַארשעג רָאנ ריז ןעמ טָאה סעּפע .יורטוצסוא

 ,ןטאדלָאס עשירפ ןעמוקנָא ןייא ןיא ןטלאהעג ןבָאה גָאט רעדעי טימ
 ננארדעג-ןשטנעמ םעד טרעסערגראפ רָאנ ןבָאה סָאװ ,טנארפ ןופ ןריטרעזעד
 ייז ןבָאה עטרעגנוהראפ ןוא עטקידורבראפ ,עטכשוחראפ .סָאאכ םעד ןוא
 -נֵא ןבָאה ןוא ,קעווצ א ןַא ןוא ?יצ א ןַָא ,ןסאנ יד רעביא טיירדענמורא דיז
 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא קערש א ןפראוועג

 ,טָאטש ןיא דנאטשוצ ןשיטַאאכ ןכעלקערש םעד ןרענעלקראפ וצ ידכ
 רעייז םעד ןופ טפאשרעריפ רעד רעטנוא ,ןויצ-ילעוּפ ייטראּפ רעקסנימ יד טַאה

 ףורפיוא ןא ןזָאלענסיורא ,רעקצעראה רבח -- ראטערקעס-לארענעג ןזשיגרענע
 -ראפ ןייג וצ ,טרפב םירבח ענענייא יד וצ ןוא ללכב טננוי רעשידיי רעד וצ
 ןפלעה םעד דרוד ןוא .ןטלאטשנא-הכולמ עקידייל יד ןוא סנטסַאּפ יד ןעמענ
 עכעלטננוי דס א .גנונדרא ןלעטשנייא גנורינער רערענַאיצולַאװער רעיינ רעד
 -ראפ ןוא ײטראּפ צ"עוּפ רעד ןופ ףור ןפיוא טרעפטנעעג דיילנ עקאט ןבָאה
 .סנטסַאּפ עקידייל יד זעמונ

 8 לא = כא כא = לא

 ךיא ווו ,קסנימ ןיא געט עכעלטע טכארבראפ בָאה דיא יו םעדכַאנ
 ךיא ןיב ,ײטראּפ רעד ןופ םירבח ענעעזעגנָא לָאצ א טימ טנעקאב דיז בָאה
 בָאה ךיא .טכאנראפ רעטלאק א ןעוועג זיא סע .טנַארפ םוצ רעטייוו ןראפענ
 ,ךרדל הדיצ ?סיב ןעמערַא ןטימ ץענאר-ןאדלַאס ןיימ ריז ףיוא טלטַאזעגנַא
 א ןנירק טלָאזעג בָאה ךדיא ןענאוו ןופ ,לאזקַאוװ רעקסנימ םוצ טזָאלעג דיז ןוא
 זנעלעג זיא סָאװ ,טנַארפ ברעמד-זופצ םוצ רעטנענ ןעגנערב דימ לָאז סָאװ ,זאב
 .ענעגייא עניימ וצ רעטנענ ןייז וצ ידכ ,ענשטעדָאלַאמ טייז רענעי ףיוא

 רעשרעטָאט רעד דרוד טירט עכינ טימ ןעגנאגעג יוזא ןיב ךיא יוװ ןוא
 רעד ווו ץעגרע ןופ רימ וצ טייגרעד סע יו טרעהרעד גנולצולּפ ךיא בָאה ,סאנ
 ןוא טלעטשענּפא דיז בָאה דיא .ןונינ-ארמג רעקיטעמוא רעטנאקאב-טלא
 -ארמג רעקיזַאד רעד ןעמוק סָאד ןַאק ןענאו ןופ .ןקוקמורא דיז ןעמונעג

 ? טרעהעג טינ ננאל יוזא ןיוש בָאה ריא סָאװ ,זונינ

 וסיורג ,ןטלא ןא ראפ םינּפ-לא-םינּפ קידנעייטש ןענופענ ךיז בָאה ךדיא

 : קנאדעג א ןניולפענכרוד דלאב רימ זיא סע .שרדמ-תיבכ

 רעקדָאבַאלס רעטרינקאווע רעד ןופ םידימלת ַאד ריז ןענימענ רשפא--
 ךימ טָאה סע .ןצראה ןיא ןבעגעג עקכַאיט א סעּפע רימ טָאה סע -- ? הבישי
 סָאװ ,ּפערט עכעלטע יד ןפַאלעגפיורא לענש ןיב ךיא .טרָא ןופ ןָאטעגנ סיר א

 -תיב ןופ ריט יד טנפעעגפיוא ליטש בָאה דיא ..גנאגניירא םוצ טריפעג זבאו
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 ןייג וצ ןקַארשעג ריז טלָאו ךיא יו ,?עווש םייב ןייטש ןבילבעג ןוא שרדמ
 .רעטייוו

 ערעטלע ,םירוחב-הבישי קילדנעצ עכעלטע ריז ראפ ןעזרעד בָאה דיא
 עכיוה יד ראפ ןענאטשעג ןענייז לייט א ,ןסעזעג ןענייז לייט א ,ערעגניי זוא
 ןבָאה ןוא ,תורמנ עטנפעענרעדנאנאפ ןנעלעג ןענייז סע עכלעוו ףיוא סרעדנעטש
 טינ רַאנ ךיז בַאה דיא סָאװ ,תובהלתה ןוא הדמתה סיורנג טימ טנרעלעג
 ,טלקסַאשעג ריז זבַאה םירוחב-הבישי יד .. . . טייצ אזא ןיא ןעז וצ טכירעג
 המחלמ ןייק ןעוועג טינ רָאנ טלָאװ סע יוװ טקנוּפ ,ןוגינ א ייברעד קידנעמורבוצ
 .עיצולָאװער ןייק ןוא

 םענייא ןופ ןגָארטעג דיז טָאה ןוגינ-ארמג ,רעקידנענייוו ,רעסיז רעד
 ךיז ןוא ןטייווצ םוצ םענייא ןופ טלטייקענ ריז ןוא טלקיוועג ,זרעדנא םוצ
 רעד ןיא לָאמא יו טקנוּפ .גנאזעג ןקימאלפ ןסיורג ןייא ןיא ןסָאנעגנפיונוצ
 יד טימ ,ןוגינארמנ רעבלעז רעד ."לארשי תסנכ" הבישי-רסומ רעקדָאבַאלס
 ייבא ענעגייא יד טימ ןוא "יאמש תיב ןוא ?לה תיב" ןשיווצ ןתקולחמ עבלעז
 ןבילבעג ַאד זיא ץלא .טרעדנעעג טינ טשינראג ךיז טָאה ַאד םינּפה .אברו
 רעירפ .ןץיאלּפ סאד ,טרָא סָאד רָאנ ריז טָאה טרעדנעעג .לָאמא יוװ ,רעירפ יו
 . . . ססנימ --- סָאד זיא טציא ןוא ,עקדַאבַאלס -- ןעוועג סָאד זיא

 דיא .טייקמעראוו עסיז ,עמענעגנא ןא ןעמונעגמורא ךימ טָאה סע
 עשינווי ןיא טציא ייטש ,רעדמערפ א ַאד ןיב דיא זא ,ןסענראפ זצנאגניא באה
 םוצ ןיהא ןייג רָאנ ףראד ןוא ,סעציילּפ יד ףיוא ?קעז-ןטאדלַאס ןטימ ,רעדיילס
 . . . זיּפש ןוא סקיב -- לַאטש ןטלאק טימ ןטפעהאב ריז רעדיוו טנַארּפ

 ןוא געט עכעלקילג .ענעי טָא ןַאטעג בעווש א ןבָאה ןגיוא עניימ ראפ
 םעד טָא ןעגנוזעגטימ דיוא ןוא ארמנ רעד ייב ןסעזעג ןיילא זיא זעמ זעוו ,ןרָאי
 דיוא דיז ןבַאה טנעמַאמ םעד טָא ןיא .ןוגינ-ארמג ןקידנעקנעב ,ןקיצראה ןבלעז
 וו .עמאמ-עטאט עניימ ןופ רעמינּפ יד ןגיוא עניימ ראפ ןגַארטענייבראפ
 ,גנע יוזא ןרָאװעג סעּפע זיא זדלאה ןיא . . ? ךיא ןיב ּוװ ןוא טציא ייז ןענייז
 .ןנַאלשאב דימ טָאה ץיה א שזא -- דנקיטש

 -אד יד טָא וצ טּפאכעגמורא ךימ טָאה ליפעג-האנק רענדָאמ א סעּפע

 םעד ןיא .טייקידהוולש רעייז וצ ,החונמ רעקיטסייג רעייז וצ ,זשטנעמ עקיז

 -לָאס א ןעוועג טלָאװ דיא יװ טינ טריּפשרעד סעּפע דיז ךיא בָאה טנעמַאמ

 יו רַאנ ,טלעוו יד ןעיוברעביא ?יוװ סָאװ ,רעפמעק א ,רענַאיצולַאװער א ,טאד
 דיילגראפ ןיא לשטנעמ ןפלָאהאבמוא ןיילק א סעּפע ןעוועג טציא טלַאװ דיא
 ןענופעג ןיוש ןבָאה סָאו ,םירוחב:-הבישי עקידבשוימ ,עקַיור יד טָא טימ

 . .. . תילכת רעייז ריז ראפ

 טאה ,טלעטשענּפַא דיז ,רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא רוחב-הבישי א רענייא
 .טנגעגאב ריז ןבָאה ןקילב ערעזדנוא .ןגיוא ענייז ריס ףיוא טלעטשעגנַא
 -ענמורא ךדיז טָאה רע .טנעקרעד ריס טָאה רע ןוא טנעקרעד םיא בָאה ךיא

 : רימ טימ טּפאכ
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 רךיילנ עדייב רימ זבָאה -- ! רעוועשראוו ףסוי ! רעצענעמאק ---
 .לַאמא ףיוא זעירשעגסיוא

 ןשיווצ ,םירוחב-הבישי עקינייא ךָאנ ןעמוקוצ זבייהעגנַא זבַאה דלאב
 ,דרָאב רעדנַאלב ,רעגנאל רעד טימ ,שריה 'ר ,חינשמ רעקדַאבַאלפ רעד דיוא ייז
 -ּפִא ןעמונעג רימ ןוא ,זרָאװעג יורג דעלשביה טייצ רעד ראפ ןיוש זיא סאו
 -סיוא ךימ ןבָאה ייז .סעומש א ןדנובראפ ךיז טָאה סע .םכילע-םולש ןבעג
 ךיז טָאה ַאד רעבָא .ערעייז ןגעוו ייז ךיא ןוא םילוגלינ עניימ ןגעו טנערפענ
 ןעמונעג ןוא ,רענַאיצולאװער רעד רימ ןיא ןַא דניצ א סעּפע ןבענעג רעדיוו
 ; ןַאט ןקידרעּפַאה ,זכיוה א טימ זדייר

 אזא ןיא --- ,ייז וצ ןהנעט זבייהעגנַָא דיא בָאה -- ,ןעמ ןעק יוװ ---
 -רעל ןוא ןציז ,אחישמד יתבקע עתמא יד ,טירט יד ןיוש טרעה ןעמ ןעוו ,טייצ
 הדלונש הציב" רעד רעביא דיז זייז חכוותמ ןייא ןיא זטלאה ץלא דאנ ןוא ןענ
 .ננורעדנוווראפ ןיימ טקירדעגסיוא דיא בָאה -- ?"בוט-םויב

1 

 זיוש ,רוחב-הבישי רערעטלע זא טרעפטנעענ דלאב םעד ףיוא רימ טָאה

 : םינּפ ןשיטעקסא ,זכיילב ןייז ףיוא ןקז-תמיתח א זופ םינמיס טימ

 רעצימע זא ,ןעמוקנַא טינ ןפראד ,יירפ דעלרעניא זענייז עכלעוו יד ---
 . . . טייהיירפ יד ןעגנערבּפַארא ייז ראפ לָאז שרעדנא

 .ענייז רימ ףיוא רע ןוא ןגיוא עניימ םיא ףיוא טלעטשעגנַא בָאה דיא
 -כרוד ,ןפראש ןייז ךיז ףיוא ןטלאהסיוא טנעקעג טינ ננאל רעבַא בַאה דיא
 לענש ןיב ןוא ייז טימ טנגעזענּפָא ךיז דינ ףיוא ךיא בָאה .קילב ןכעלגנירד
 ,טירט עכיג טימ ןזיירּפש ןבייהעגנַא בָאה דיא .הבישי רעד ןופ ןפַאלעגסיורא
 -ארמג ןקירעיורט ,ןקיטעמוא םעד טָא ןופ ,דיז זופ זפַאלטנא טלָאוו דיא יו
 . . . רימ ךָאנ טגָאיעגכַאנ ךדיז ,טכודעג דיז טָאה רימ יוװ ,טאה סאו ,זונינ

 א ןיא טקנוּפ עיצנאטסיזאב רעקסנימ רעד ףיוא ןעמוקעגנַא ןיב דיא
 ץעגרע ןרָאפוצּפָא ןבילקעג דיז טָאה ןַאילאטאב רערענַאיצולַאװער א זעוו טייצ
 רעשירעטילימפ א .ּפעק ערעייז רעביא טרעטאלפעג ןזבָאה ןענַאפ עטיור .נוו
 ."פאנאיצאנרעטניא" םנופ ןעגנאלק יד טימ טיילנאבסיורא ייז טָאה רעטסעקרַא

 רעטצנעפ עשידיי ענעכַארבעצ ןוא עיצולָאװער יד

 .1918 ,ראונאי ,ווָאקאר

 אהענ טינ דלודענ ןייק רעמ ןיוש ןבַאה טנַארפ ןפיוא ןטאדלַאס יד
 זא ,ןטראוו ןוא סעּפַאקַא עקיצומש יד ןיא ,עטקיזיילראפ ,עקירעגנוה ןציז וצ
 זרעקמוא ריז זענעק זיוש ןלַאז ייז זוא םולש םעד ןעגנערכ לָאז עיצולַאוװער יד
 -ער ראורבעפ יד .עבַאדוכ ןוא דרע רעייז וצ ,סעילימאפ ערעייז וצ םייהא
 הנומא זייק ראפרעד זיוש ייז ןבַאה ,טראנעגּפָא םעד ןיא ןיוש ייז טָאה עיצולַאוװ
 ,םולש םעד זעננערב ַאי ייז טעוו עיצולַאװער-רעבַאטקַא עיינ יד זא ,טאהעג טינ
 זיוש ףראד זעמ זא ,זסַאלשאב ייז ןבַאה רעבירעד ,ןכַארּפשראפ טָאה יז סָאוװ
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 ענעגייא יד טימ םולש םעד ןעמענ ןיינ ןיילא רַאנ ,ןטראוו טינ םענייק ףיוא רעמ

 .טנעה

 ןעמונעג ןוא סעּפַאקַא יד ןזַאלראפ וצ ןזייוונסאמ ןבײהעגנַא ןבָאה ייז
 -עטילימ טּפאכראפ טָאה טנעקענ רַאנ טָאה סע רעוו ןוא סופוצ רעוו ,ןענאּפש
 דַאנ זיא סע ןכלעוו טימ ,רעוועג.?סיב סָאד טגיילעגפיורא ,ןגָאװ זוא דרעפ עשיר
 ץונוצ דַאנ סע טעוו רשפא ,סייוו רעוו ןוא ,ןדייש וצ ריז דָאש א ןעוועג ץלא
 .םייהא ןזַאלעג דיז ןוא ...ןעמוק

 -לַאס רעיורג רעד טָא ןופ המשנ רעד ןיא ןוא ןצראה ןיא ףיט רעבַא
 ,רעגנאל אזא רַאנ סָאװ ,סָארדראפ א טגַאנעג ןוא טקָאטייװעג טָאה עסאמ-ןטאד
 עקידנריפמוירט יװ טינ םייהא ןרעקמוא ריז ןעמ ףראד ,המחלמ רעקיטולב
 רַאנ וצרעד זוא ,ענעגנַאלשרעד ,עטניזאב יוװ רָאנ ,טפָאהעגנ טָאה ןעמ יוװ ,רעניז
 :ענעק םינּפ עטמעשראפ סאד ןעמ טעוװ יוזא יו ָאט .טנעה עקידייל טימ

 ? םינכש ןוא ףרָאד זראפ ןזייוואב

 ריז ןעמ טָאה ,השוב ןוא הּפרח עקיזַאד יד טָא ןקיטשרעד וצ ידכ זיא
 עמאס םייב ןגעלענ ןענייז סָאו ,דעלטעטש עשידיי יד ףיוא ןפרָאוװעגפיורא
 . . . טייטש קוסּפ זיא יו ,זביור ןוא ןרעדנילּפ זעמונעג ייז ןוא ,טנַארפ זופ דנאר
 "עצ טרא ןפיוא ןעמ טָאה ,ךיז טימ ןעמענטימ טנעקענ טינ טָאה ןעמ סאו
 ועמ יו ,האנה רעדליו אזא טימ טרעטשעצ ןוא טקילפעצ ,ןסירעצ ,ןכַארב
 וקיכליה םעד ןיא . . . אנוש ןטימ טנכערעגּפָא ןבָאה טציא סָאד ךיז טלָאװ

 זשידיי םנופ ןרָאװעג טיילגאב זיא סָאװ ,זָאלג ןטצאלּפעצ ןופ גזאירב זוא גנאלק
 טנארפ-המחלמ ןפיוא סָאװ ,ןוחצינ םעד ןענופעג ייז ןבָאה ,גאלק ןוא ןייוועג
 .טאהעג טינ ייז זבאה

 א הא הא הא +* 

 ףיוא שטָאכ ,ןלעטשּפָא טלַָאוװעגנ ריז ךיא בָאה ,טנַארפ םוצ געוו ןפיוא
 "עדנאוו זננאל ןיימ ףיוא סָאװ ,ווֲָאקאר עלעטעטש ןטבילאב ןיימ ןיא ,נָאט א
 .קירעבראה רעמעראוו א ןעוועג רימ ראפ סע זיא ,גנעוודננור

 -יוש א ריז ראפ ןעזרעד דיא בָאה ,לטעטש ןיא ןיירא ןיב ךיא רַאנ יו
 .טקאהעגסיוא ןעוועג ןענייז רעזייה ןוא ןעמַארק ןופ רעטצנעפ : דליב ךעלרעד
 ,רעבלעק ענעטכַאשעג יװ ,זעגנאהעגּפַארא ןענייז ןדָאל ןוא ןריט ענעכארבעצ
 ועוועג זיא קראמ רעצנאג רעד .סעקורק ענעפירעגפיוא-בלאה ערעייז ףיוא
 -עכַארבעצ ןופ רעלברעש טימ טשימענסיוא ,זיּפש ענעפרַאװעצ טימ טקעדאבכ
 טימ טרעטנַאלּפעגפױנוצ ןעוועג זיא ץלא סָאד .יילעצרַאּפ ןוא גראווזַאלג םענ
 ענעטאשעצ ,פעט ענענוהושט ענעטלַאּפשעגּפָא רעקיטש טימ ,טָארד רעקיטש
 ,רעדנעב רעקיטש טרענלאוועג ריז ןבָאה םעד ןשיווצ .סעקעוושט ךעלטסעס
 דעלטשער ,טנווייל רעקיטש ,?נייב ענעטַארטעצ ,ןרילָאק יילרעלא ןופ סעגנעטסי
 ייז רילַאֹק א רךאפ סאו ןופ ןעוועג קיטנעק טינ ןיוש זיא סאו ,רוטקאפונאמ
 .ןברוח רעתמא ןא -- ןעוועג ןענייז
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 דךעלעיינש יד .יינש א ןלאפ ן{בייהעגנַא טָאה ,למיה זופ ,דייה רעד ןופ
 בושי א ריז טימ זטלָאוװ ייז יו ,ןטפול רעד ןיא טיירדעג םאזננאל ריז ןבָאה
 .ןברוח ןטעקאנ םעד טא ןקעדראפ ןוא דרע רעד וצ ןלאפ ייז ןלָאז יצ : טאהעג
 ,סנקלָאװ יד ןיא ןקעטש זביילב רעדָא

 -סיורא טימ ןוא סיפ עטסאהעגרעטנוא טימ יוװ ,זייטש זבילבעג ןיב ךיא
 דיז בַאה דיא .רעטייוו טָארט א זכאמ טנעקעגנ טינ ןוא ,ןגיוא עטצראטשעג
 זעוועג זיא קראמ רעד .שפנ ןסידעבעל ןייק ןעזעג טינ בָאה ריא ,טקוקעגמורא
 -ראפ ןוא ןטלאהאב ןנעלענ ןענייז רעניוװװגייא יד םינּפה .,ןזָאלראפ ןוא טסופ
 .רעמעדיוב יד ףיוא ןוא ןרעלעק יד ןיא טעייט

 ,ושטנעמ ענלצנייא ןראשסיורא ןעמונעג דיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ַאד ןופ
 בַאה םענערַאוװעג בורח רעייז םורא טיירדעגמורא דיז זבָאה ייז .ןדיי ערעטלע
 יו ,טרירענוצ טינ דאז ןייק וצ דיז ןבָאה ןוא ,טנעה יד ןכַארבעג ,סטונ ןוא
 .םירבק זשיווצ םורא ןזעייג סָאוװ םילבא

 ,ןטאדלַאס עטעשויעצ עטּפַאכ א ןזיוואב ץעגרע זופ דיז זבָאה לָאמאטימ
 סע ןזוא ,זוכאז ערעדנא ןוא םידנב ,רעטכייל ,ןראווַאמאס : ביור טימ ןדָאלאב
 -נאנעגכאנ ןענייז ייז רעטניה .רענעגעוו עשירעטילימ ערעייז ףיוא ןדָאלעגנַא
 ,רעפרעד עקימורא יד ןופ סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ ענעּפַאלעגנָא סעּפורג ןעג
 וריּפשרעד סאו ,?גייפ-ביור ראש א יוװ ,זנַאה זוא ,טנעה יד זיא ךעלקעז טימ
 ענעטַארטעצ ןוא ענעפרַאוװעצ ,ענעטַאשעצ יד ףיוא זפראוװענפיורא דיז ,טולב

 .קעז יד ןיא דינ ףיוא טּפוטשענ ןוא ,ןכאז ןוא תורוחס

 זטאדלַאס יד ןפיול ןעמונעג ןוא טרָא זופ זַאטעג סיר א דיז בָאה .דיא
 : תולוס ןוא ןעיירשעג טימ ןנעקטנא

 א ךַאד ןיא סע ! ? ריא טוט סָאװ ! (םירבה) ישטשיראווָאט
 ! עיצולַאוװער רעד ראפ השוב א ןוא הּפרח

 ייז .טניילעג טינ טכא םוש ןייק ייז ןבָאה ןעיירשעג עניימ ףיוא רעבָא

 :טיירש סע רעוו ןעז וצ טייז ןיימ ןיא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טינ וליפא ןבאה

 .ייז ןצ

 טימ ןטאדלַאס עכעלטע זעייטש סנטייוורעדנופ יו טקרעּפאב בָאה ךיא
 סיוא םזייוו ןענייז סָאװ ,זדיי ןעוועג ןענייז סָאד זא קיטנעק .טנעה עקידייל
 ןוא ייז וצ ןפַאלענוצ ןיב דיא .טנַארפ םנופ רעהא ןעטוקעגנַא טציא ךיוא
 : זעירשעגסיוא

 טריבאר ןעמ ! ? טנעה עטגיילעגפיונוצ טימ ריא טייטש סָאװ ,זדיי ---
 ! סטוג זוא בָאה שידיי ךָאד

 עטנפַאװואב עטעשויעצ עכלעזא טימ ןַאט ריס ןענעס סָאװ --
 .עיצאנגיזער טימ טרעפטנעג ייז ןבָאה -- ? סענאנילוכ

 -- ! (טעטימַאקס ינַאיצולאוװער) "םאקווער" םוצ רימ טימ טמוק ---
 .ןפורעגסיוא דיא בָאה



 ףלַאז .פ 200

 וענופעג דיז טָאה סָאװ ,םַאקווער םוצ ןפָאלענקעװא ריילג ןענייז רימ
 טרָאד ןבָאה ריס .ץירּפ ןשילוּפ םענעפַאלטנא םנופ הריד רענייש רעד זיא
 םעד דיוא ייז ןשיווצ ,עטמאאב עליוויצ עכעלטסירק רַאּפ א זיולב ןפַארטעג
 ןעיירש ןזוא זהנעט ןבייהעגנַא ןוא ןושל טימ סיורא ריילג זיב ריא .ראטערקעס
 : לוק ןפיוא

 -יוש אזא וצ ןעמוק לָאז סע טזָאלרעד סָאד ריא טָאה יו ,שטייטס ---
 ; עיצולַאװער רעד ראפ דנאש א ןוא הּפרח א זיא'ס ! ? םָארגַאּפ ןכעלרעד
 זיק ! קסנימ ןייק עשעּפעד א ןּפאלק ןלעװ ריס ! ןגייווש טינ זלעוו רימ
 ! ! ! עיצולַאװער-רטנַאק זיא סָאד ! עווקסַאמ

 -קעס רעד טָאה -- ,ופלעה טינ טשינרַאנ ןענַאק רימ ,ישטשיראווָאט ---
 רעריביס יד ,ייז .ןיילא ןענייז רימ --- ,ןרעפטנעראפ ךיז ןעמונעג ראטער
 ןוא ןססיב טימ טנפאוואב !זענייז ייז .רעטרעדנוה יד ןיא ַאד ןענייז ,ןקלָאּפ

 .ןרעולַאװער

 .ריִג ףיוא ןַאטעג נערפ א ךריא בָאה -- ? ריא טָאה רעוועג --

 -ער) ןענאגאנ קילדנעצ א ןוא ןליוק ,ןסקיב לָאצ א ןבָאה רימ ,ָאי ---
 .(ןרעװלַאװ

 עכעלטע יד וצ ריז קידנדנעוו ןוא ,ןפורעגסיוא ךיא בָאה -- ! טוג --
 ! רעוועג סָאד טמענ ,םירבח - ,ןטאדלַאס עשירדיי

 .ןיז-ילב ןקיזָאד ןטימ טנפַאװאב ךיז רימ ןבָאה טרָא ןפיוא דיילג
 ףפיוא דעלדנעב עטיור ריז ףיוא ןָאטעגנָא רלאב דיוא ןבָאה זדנוא ןופ עקינייא
 רערענַאיצולַאװער רעד ןופ רעטערטראפ ןענייז רימ זא ןמיס סלא ,לברא יד
 רַאּפ א טכוזענּפָא דלאב ןבָאה רימ .סאג ןיא סיורא דיילנ ןענייז רימ .טכאמ
 סָאװ ,לטעטש םנופ ןעגנוי-עלַאנעלאב ןוא םיבצק ,טיילעגנוי עטנוזעג קילדנעצ
 ןבעגעג ריוא ייז ןוא ,ןשינעטלעהאב ערעייז ןופ ןכַארקענסיורא ?ייוורעד ןענייז
 .טנעה יד ןיא רעוועג

 : עדער עקידנרעטנומפיוא ןא ןטלאהעג ייז ראפ בָאה ריא

 -ערליוועצ דעלטשער עקיזַאד יד טָא ראפ ,םירבח ,טינ ךיז טקערש ---

 ,םייהא רעכיג סָאװ ןעמוק וצ טציא ריז ןלייא ייז .ןטאדלַאס עטנפָאוװאב ,עטעוו

 -נֵא ןדיימסיוא טציא ייז ןלעוװו רעבירעד ןוא .,רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז וצ

 זעוו רעדייא לעפ ענעגייא יד רערעייט ליפ טציא זיא ייז .געלשעג א ןבייהוצ
 ייז ןוא ,סקיב א ןרעזדנוא ןופ סָאש ןייא .,סעּפָאקַא יד ןיא ןגעלעג ןענייז ייז

 ךיא בָאה -- ,םירבח ,טזייואב ַאט .סעציײלּפ יד ףיוא סיפ יד ןעמענ ןלעוו

 רעייט זיא דייא זא --- ,עדער עצרוק ןיימ טקידנעראפ םעטָא ןייא ןיא ,דיג ףיוא

 ! רובכ רעשיריי רעד ןוא סטוג ןוא בָאה עשידיי סָאד

 -אוואב עכעלטע וצ נַאריסאג רעדעי ףיוא טלעטשעצ דלאב בָאה ךיא
 .ץילימ רעשידיי רעטריזינאגרַא ןאטנַאּפס רעקיזָאד רעד ןופ רעדילגטימ עטנפ
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 טינ רעירפ טעוו סָאוװ טאדלַאס ןייא ןייק ןזָאלוצכרוד טינ ןליופאב ייז בָאה ריא

 .ןכאז עטעוועבארעגנַא יד ןבענּפָא

 וזַאלענקעװא דיז רימ ןבַאה ןטדאלַאס עשידיי ערעדנא יד טימ ןעמאזוצ
 יד טרָאד ןופ ןביירטסיורא ןעמונעג ןוא רעזייה יד רעביא ,ןעמַארק יד רעביא
 -ּפָא טנעקעג טינ ץלא ךָאנ דיז ןבָאה סָאװ ,"סעקאיריביס" ענעבילבראפ ךַאנ
 .ןגעמראפ ןשידיי םנופ עפש רעפיורג רעד זופ זסייר

 גנוצאשּפַא עשינַאלַאכיסּפ ןיימ זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה קילג םוצ
 ,םייהא טגָאיעג דיז ןבָאה סָאװ ,ןדאירטָא רעריביס יד ; עקיטכיר א ןעוועג זיא
 ןטימ ריז ןלעטש וצ דוזראפ זטססדנימ םעד ןכאמ טוװגרּפעג טינ וליפא ןבָאה
 ייז ןבַאה רימ יו גנאל טרעיודעג טינ עקאט טָאה סע .זדנוא ןגעק רעוועג
 יליפא ךָאנ רימ ובָאה ייז ןופ ךס א ייב ,לטעטש ןופ ןבירטראפ ןצנאגניא

 ,ביור-קאז םענעדָאלעגנַא םעד ןעמונענּפָא

 .ורירפוצ ןצנאגניא זעוועגנ טינ דָאנ רימ ןזענייז ןיילא גיז םעד טימ רעבָא
 םעד ןופ רעמ סָאװ ןעוועטארּפָא טלַאװעג קראטש רעייז זדנוא ךיז טָאה סע
 נו ,ןדיי רעווָאקאר ערעייט עניימ ןופ ןגעמראפ סָאד טרפב ,ןגעמראפ ןושיריי
 -דניירפ-טסאג רעקיצראה ,רעמעראוו רעייז ןופ ןסָאנעג טייצ עשביה א בָאה דיא
 .טולב-םיאנומשח עטלא סָאד ןדנוצעגנַא זדנוא ןיא ריז טָאה סע .טייקכעל

 סעלָאנעלאב עשידיי יד וצ לעפאב א ןבענעג טרַא ןפיוא ריילנ בָאה ריא

 -עגעוו יד ןיא ןעגנורּפשעגניירא לענש ןענייז רימ .ןגָאו זוא דרעפ זענאּפש וצ
 ןוא דרעפ ףיוא טייווצ-עבלאז קידנטייר טצעזעגפיורא ךיז ןבָאה ערעדנא .רענ
 10--8 םורא ןגעלעג זיא סאוו ,וואלסאז עיצנאטס-זואב רעד וצ טריּפָאלאגקעוװא
 ,ווָאקאר ןופ טסרָאוו

 -ענ דלאב ןיוש טָאה סע ןעוו ,טייצ ןיא טקנוּפ ןעמוקעגנַא ןענייז רימ
 -ענג ךיז טאה סע ןכלעוו ןיא ,עווקסַאמ--ססנימ ןייק ןאב יד ןייגּפָא טפראד
 .סטוג ןוא בָאה ןשידיי זטביורעגנָא ןטימ ןטאדלַאס רעריביס יד ןענופ

 סָאװ ,עיצנאטס קינלאשטאנ ןטימ טרערעגפיונוצ דלאב דיז זבַאה רימ
 םעד !זַאלכרוד טינ לָאז רע זא ,"יוג ןשידיי" ןתמא זא ראפ טנאקאב ןעוועג זיא
 רעווַָאקאר עטביורעגנַא סָאד ןבענּפַא טינ ןלעוו "סעסאיריביס" יד זיב גוצ
 .ןעוועג םיכסמ טאה רע  .ןנעמראפ

 .,ןדלָאמעג ןוא ןטייווצ םוצ ןַאנאוו ןייא ןופ ןיינ ןבייהעגנָא זבָאה רימ
 ןבָאה ייז סָאװ ,זכאז יד טימ תורוחס יד ןטונ טימ ןבעגענקעווא ןלָאז ייז זא
 ןופ ןריר טינ דיז ןאב יד טעװ ,טינ ביוא ןוא ,ווָאקאר לטעטש ןיא טּפאכראפ
 ןופ ןעמוקנָא טעוו דלאב טָא-טָא זא ,טעשארטסעג ריוא ייז זבַאה רימ .טרַא
 ווא ןריטסערא ןעמעלא ייז טעוו סאו ,דאירטַא רערענַאיצולַאװער א קסנימ
 .לאנובירט ןשירעטילימ ןרענַאיצולַאװער ןראפ ןלעטשקעווא ייז

 וטימ ןדיישעצ וצ דיז ןעוועג רעווש רעבָא זיא ןטאדלַאס רעריביס יד
 וקוקרעביא ןעמונעג ריז ןבָאה ייז .,ןעמוקעגנַא גנירג יוזא ייז זיא סָאװ ,ביור
 -יורעג ייֵז ןבָאה השעמ-תעשב .טלכיימשעג ערטיכ ןוא ערעדנא יד טימ ענייא
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 זא ,רַאלק ןעוועג ןיא סע .טייז א ןֵא טסוקעג ןוא טעקארכעג ,ןניּפשעג ,טרעכ
 ךיז ןלעוו ייז רעדַא ; טנעמַאמ ןטסשיטירפ עמאס ןראפ טציא ןעייטש רימ
 רימ ןלעוו ,ץילימ רעשידיי עלעפייה םעניילק םעד ןופ לעפאב םעד ןבעגרעטנוא
 ףרָאװ א דלאב דיז ןלעוו .ייז רעדַא .רענייב עצנאג טימ ןענאד ןופ ןעמוקסיורא
 .רערָאּפ ןוא שא זרנוא ןופ ןכאמ ןוא ןטענַאיאב יד טימ זדנוא ףיוא ןַאט

 יוא ןבָאה סָאװ ,עטמאאבדזאב יד ןעמוקעג ףליה וצ זדנוא ןענייז ַאד
 ,ןעגניד ךָאנ גנאל ךיז טעװ ןעמ ביוא זא ,ןעיירש ןייא ןיא ןטלאהעג ענשימ
 ץאלּפ ןכאמ וצ ידכ ,עיניל רעקיטייז א ףיוא ןאב יד ןריפּפָארא ןזומ ייז ןלעוו
 קראטש ייז טָאה סָאד ,קסנימ ןופ ןטארלַאס טימ נוצ ןקידנעמוקנַא םעד ראפ
 ייז ראפ ןעייטש רימ זא ,ןעזענ ייז ןבָאה דָאנ וצרעד .ןקַארשרעד ןוא טלמוטעצ
 זדנוא ייז ןבָאה ,טנעה יד ןיא ןרעװלַאװער טימ ןוא רעמינּפ ענעסַאלשטנא טימ
 רערענַאיצולַאװער רעד זופ רעטערטראפ עתפא יד ראפ ןעמונעגנַא עסאט זיוש
 .טשימעצ ןצנאגניא ןיוש ייז טָאה סָאד .טכאמ

 לקעּפ א טימ טאדלַאס רעטשרע רעד טקורעגסיורא דיז טָאה דלאב
 : ןיירא םינּפ ןיא זדנוא ןַאטעג רעדיילש א סע ,טנעה יד ןיא רעדיילק

 א ןוא -- ! (סע טמענ ,ךייא ריא טָאה טָא) עיטירעב ,םאוו טָאזו --
 .דרע רעד ןַא החיצר טימ ןַאטעג ייּפשי

 -קעּפ ןבענּפָא ןעמונעג רעטירד א ,רעטייווצ א טָאה קידנקוק םיא ףיוא
 -סיורא ןביוהעננַא טָאה ןעמ יו גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע .ביור טימ דעל
 -םייטש ,סעקיניישט ענרעּפוק ,רעטכייל ,ןראווָאמאס סענַאנאו יד ןופ ןנַארט
 ,ןסָאריּפאּפ ,קאבאט ךעלקעּפ ,ףייז דעלקיטש ,רעקוצ ןעלטיה ,סרענייז ,ןעל
 ןבילקעגנַא ךיז טָאה ןיע-סףרהכ ןוא .ןכאז ערעדנא ןוא הרוחס-טינש רעקיטש
 -עננָא לענש ץלא סָאד ןבָאה רימ .םיצפח עלופטרעוו ןוא תורוחס טימ ללש א
 דימ ןיהנוו ,ווָאסאר ןייק קירוצ טעווערעקראפ דלאב ןוא ,ןרופ יד ףיוא ןדָאל
 .גאטראפ ןעמוקעגנַא זענייז

 -עננָא יד םורא טלמאזראפ ריז טָאה ,ּפיורג זיב ןיילק זופ ,ווָאקאר ץנאג
 ןטימ ןיא ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,זכאז ןוא תורוחס טימ ,רענענעוו ענעדַאל
 טַאה ,סעקישטשמארנַאּפ יד רעביא ןוחצינ רעזדנוא ןופ הרושב יד .קראמ
 ;באה ייז סָאװ ,טייקננַאלשרעד ןוא קערש רעד ןופ טרעטייהעגפיוא לסיבא ייז
 .טבעלעגרעביא סָאװרָאנ

 -עלקילנמוא ,רעווַאקאר רעד ףיוא טּפאכענמורא ךימ טָאה תונמחר א
 עדערעשט ענעקַארשעצ א יו טקוקעגסיוא טציא ןבָאה סָאװ ,ןדיי הדע רעכ
 קידנקוק ןיראה סָאד ןסירעג רימ טָאה סרעדנוזאב .םערוטש א ךָאנ ,ףָאש
 ןופ טנעקעג ייז בָאה דיא סָאװ ,ןדיי ענעגַָאלשרעד ןוא ענעכַארבעצ יד ףיוא
 י'נייא םעד טכאמענ ייז ןבָאה טציא ןוא ,םיטאבעלאב עטסוי ,ענייש סלא רעירפ
 ?רעייז ףיוא ןסאנעגסיוא ןגעלעג ךַאנ זיא דחּפ ןוא קערש ,םיפרשנ יו קורד
 .רעמינּפ עטכשוחראפ

 "עננייא ריז סָאה רימ סָאװ רַאנ טינ ןדירפוצ קראטש ןעווענ ןיב דיא

 רַאנ ,ןגעמראפ זשידיי ןטביורעגנַא םנופ לייט א שטָאכ ןעועטארוצּפָא זבענ
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 -ַאקאר יד ןענידוצּפָא טייקכעלגעמ יד טאהעג טציא בָאה ךדיא סָאוװ רקיע רעד
 ןַאטעג לָאמא ןבָאה ייז סָאװ סטוג םעד ראפ זיא סע סָאװ טימ שטָאכ ןדיי רעוו
 .טלקמ-ריע ןא ןענופעג ייז ייב ןבַאה ,רעזָאלמייה רעטנלע ,דיא תעשב ,רימ וצ
 -סיוא טימ רימ וצ ןפַאלעגוצ ןענייז ,טנעקרעד רימ ןבָאה סָאװ ,ייז ןופ עקינייא
 .םכילע:םולש רימ ןבענוצּפָא טנעה עקידרעטיצ ,עטקערטשעג

 םעד ראפ טידערק םעד ןובשח ןיימ ףיוא ןעמענ טלָאוװעג טינ בָאה דיא
 -ייא ףיוא טּפאכעגפיורא ךיז בָאה ךיא .,סענאנילוכ רעריביס יד רעביא ןוחצינ
 .ריוה רעקסטאדלַאס רעצנאג ןיימ ןיא ןגיוצעגסיוא ריז ,רענעגעוו יד ןופ םענ
 : םלוע רעווַאקאר םוצ טדנעוװעג דיז ןזוא

 רייא ייב ןעשעג טציא זיא סָאװ סָאד ! ווָאקאר ןופ ןדיי ערעייט ---
 -ער ןשיראצ ,ןרעטצניפ םנופ ביילברעביא םעד ןופ דלוש יד זיא טָאטש ןיא
 ...ועשענ טינ סעכלעזא ןיוש טעוװ רעמ זא ,ךייא רעכיזראפ ךיא רעבָא ,םישז
 -ימ ןבָאה טציא ! ןזָאלרעד טינ ןעמַארנַאּפ עכלעזא רעמ טעװ עיצולַאוװער יד
 ןזיואב ןבָאה רימ סָאו סָאד ! דנאלסור ןופ רענריב עלא טיפ טכער עכיילנ
 סע ריא טָאה ,סטוג ןוא בָאה ןטביורעג רעייא ןופ לייט א ןטעוװעטארוצּפָא
 . . } עיצולַאוװער רעבָאטקָא רעד ןעקנאךראפ וצ ךיוא

 -ענסיוא ריא בָאה -- ! אז-רזר:ר-וה ! עיצולָאװער יד לָאז ןבעל --
 | .םר לוקב ןעירש

 רעדניק זיולב טרעפטנעעג זבַאה יירשעגסיוא ןטרעטסייגאב ןיימ ףיוא
 ,יוא" ןקידנצפיז ,ןליטש א טימ טרעפטנעענ ןבָאה ערעטלע יד .גראווננוי ןוא

 . . ."ריס זיא ייוו

 טדנעוועגנ רעדיוו דיז ,ןָאט ןיימ קידנרעדנע ,דיא בָאה -- ,טציא זוא --
 ןגנעמראפ עטעװעטארעגּפַא סָאד ןלייטסיוא רימ ןלעוו -- ,רימ םורא םלוע םוצ
 .טרעהענ סָאד ןעמעוו וצ

 עטשרע יד ןנַאװ ןטעברוהעננַא םנופ טּפעלשענסיױורא דלאב בָאה דיא
 רעד ןיא ןבייהעגפיוא סע ןוא ,ןיירא טנאה ןיא ןעמוקענ רימ זיא סע סָאוװ דאז
 .ןעז סע ןלַָאז עלא זא ,ריוה

 ? סָאד טרעהענ זעמעוו וצ ,טנעקרעד ,!ריי ---

 -ענ א ןנַארטעג ריז ץעגרע ןופ טָאה -- ! סניימ ! סניימ זיא סָאד --
 .לוק ןכארב

 ? םָאר זיא טנווייל ?קיטש סעמעוו ---

 .רעטייווצ א ןעירשעג טָאה -- ! סניימ זיא סָאד .{ סניימ ---

 ? ראוואמאס סעמעוו ---

 ! רענייפ ! רעניימ ---
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 עלא ןופ ןכאז עטעוועטארעג יד זיב ! סניימ ,סניימ זיא סָאד ; סרעפטנע זוא
 .רעמיטנגייא ערעייז וצ ןרָאװעג טלייטעגסיוא זענייז רענעגעוו

 2 הא 6 א א

 טייצ רָאנ ןבַאה סעטרבח זוא םירבח רעווַאקאר עניימ רעדייא ךָאנ ןוא
 -טנא גנולצולּפ ריז טָאה סאו ,טסאגנ םעד ,רימ ףיוא ןקוקוצמוא דיז טאהעג
 דימ בָאה דיא .זרָאװעג םלענ זיוש גָאט ןבלעז םניא דיא ןיב ,ייז ראפ טקעלּפ
 לסיב ןגייא ןיימ וצ ענשטעדָאלַאמ ןייקס ןעמוקוצנַא רעכיג סָאװ טלייאעג קראטש
 זיא סע יו ,?לרוג רעבלעז רעד ןעשעג טינ הלילח טרָאד ייז זיא יצ ,ןעז ,טולב
 . . . ןדיי רעווַאקאר יד וצ ןעשענ

 ץוש -טסבלעז א טעדנירג טאר -ןטָאדלָאס רעשידיי רעד |

 1918 ,ראונאי ,ענשטעדאלַאמ

 געט עטשרע עמאס יד ןיא טָאה סָאװ ,טכאמ עשיטסיוועשלַאב עיינ יד
 ,שזאטָאבאס םעניימעגלא ןא ןָא ןסיוטשעגנַא טאהעג ךיז ,ץנעטסיזקע ריא ןופ
 ןפלעה ןעמוקעג זיא סָאװ ,"םענטַאמארג" רעדעי ןעמונענפיוא ןרעג רעייז טָאה
 יו זיא .עיצולַאוװער-סקלַאפ יד -- "טסאלוו" עיינ יד ןקיטסעפאב ןוא ןעיוב
 טָאה סָאװ ,יימרא רעט10 רעד ןופ באטש םעד ןיא ןדלַאמעג ךיז בַאה ךיא דינ
 נָא ןא רעייז יו ןעמונענפיוא דימ ןעמ טָאה ,ענשטערָאלָאמ ןיא ןענופעג ךיז
 .טסאג ןטגיילעג

 -נאגָאּפָארּפ ןוא רוטלוק ערענַאיצולַאװער יד ןריפוצנַא רעסעב ידכ ןוא
 טעדנירגעג באטש רעד טָאה ,טנַארפ ןפיוא ןטאדלָאס יד ןשיווצ טעברא עד
 "וועי" רעד וצ טלייטעגוצ ןעמ טָאה ריס .סעיצקעס עלאנַאיצאנ ערעדנוזאב
 ,ןטאדלאס עשידיי ייווצ זופ זיולב ןענאטשאב זיא סָאװ ,"איצקעס איאקסיעד
 ןוא ,.בוג רענליוו ,עיוויא לטעטש םנופ ,קישטראסעמַאק ןעמַאנ ןטימ רענייא
 רעד .בונ רענדַארג ,שטיטאימעפ ?טעטש םנופ ,ןיוועל בקעי ,רעטייווצ רעד
 -מורא טפַא דיז ןגעלפ רימ ןזכלעוו טימ ,טסינויצ יריעצ א ןעוועגנ זיא רעטשרע
 רעטנערבראפ א ןעוועג ,דיירפ רעסיורג ןיימ וצ ,זיא רעטייווצ רעד זוא ,זסייר
 .טסינויציילעוּפ

 וצ טָאטשנַא םוראו .זצראה םוצ רעייז ןעוועג זדנוא זיא טעברא יד

 רימ ןענייז ,סעּפַאקַא עקיצומש ,עטלאק יד ןיא ןרעגנוה ןוא ןרירפ ןוא ןגיל

 -נערב ןפלָאהעג זבַאה רימ .עיראלעצנאק רעקידובכב רעמעראוו א ןיא ןסעזעג

 -ַאאכ א ןיא ןענופענ ריז טָאה סָאװ ,וויכרא ןשירעטילימ םעד גנונדרַא ןיא ןענ

 ןוא ןטסיל עשיטסיטאטס טלעטשעגפיונוצ ךיוא ןבָאה ריפ .דנאטשוצ ןשיט
 ברעמדזופצ ןפיוא ןבילבענ רָאנ ןענייז סָאו ןטאדלַאס לָאצ רעד ןופ סעלעבאט
 רימ ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ייז ןשיווצ ןדיי לַאצ רעד זופ דיוא זוא טנַארפ
 ,עלעיצעּפס יד ךיוא ןוא רוטארעטיל עשיסור ןוא עשיריי טקישעגסיורא ייֵז
 ."איטסעווזיא" ןעמַאנ םעד ןנַארטעג טָאה סָאװ ,ננוטייצ עשירעטילימ
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 ,עיצקנופ עקיטכיוו א רדָאנ ןריפסיוא טפראדעג ַאד רימ ןבָאה ,םעד ץוח א
 ףיוא ןוא רימ ףיוא טגיילעגפיורא טָאה ײטראּפ ןויצ-ילעוּפ רעקסנימ יד סאוו
 יד ןשיווצ עדנאגאּפָארּפ עקראטש א ןריפנָא ןלָאז רימ : ןיוועל בקעי ,רבח ןיימ
 רעשיסור-לא רעד ןופ זלאוו יד וצ ןעמוק טעוו סע זעוו זא ,יוזא ןטאדלַאס עשידיי
 ןויצ-ילעוּפ יד ראפ רָאנ ןעמיטש ייז ןלָאז ,"גננולמאזראפ-סננודנירג" רעשידיי
 רעד ןופ "ל?עפאב" ןקיזָאד םעד טָא ןבָאה רימ זא ,ריז טייטשראפ .זטאדידנאק
 סיוא ןגלָאפ םידיסח עמורפ יוװ ,הנווכ טימ טריפעגכרוד ,ץנאטסניא-ייטראּפ
 . . . ןיבר רעייז זופ גָאזראפ םעד

 ,ןטאדלַאס עשידיי סעּפורג ןָא ןסיוטשעגנַא ךיוא דלאכ ריז זבַאה רימ
 ענערַארפענּפָא טימ ,עטרעגנוהראפ ,עקנארק טנָארפ ןופ ןעמוקעג ןענייז סאוו
 טאהענ טינ רעבַא ןבָאה ייז .טריזיליבַאמעד ןרעג טָאה ןעמ עכלעוו ,םירבא
 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה טעטש-םייה ערעייז לייוו ,ןרַאפ וצ ןיהנוו
 עשינכש יד ןיא ןבילקעגנַא ךיז ןבָאה םורא יוזא .עיצאּפוקַא רעשישטייד
 לָאצ עשביה א ,טנַארפ ןופ דנאר עמאס םייב ןנעלעג ןענייז סָאװ ;ךעלטעטש
 ןוא ןסאג יד ןיא טיירדעגמורא דךיז ייז ןבָאה גָאטייב .ןטאדלָאס עזָאלמייה
 א זא ,טקוקעגסיוא ןבָאה ןוא םישרדמ יתב יד ןיא טרעגלאוועג ךיז טכאנייב
 -מייה" עקיזַאד יד טָא .טיײצלַאמ א ףיוא ןעמענ ייז לָאז סָאבעלאב רעשידיי
 ערעדנא טימ ןוא זייּפש טימ ןגרָאזאב ןפלָאהעג רימ ןבָאה ןטאדלַאס "עזַאל
 -ראפ "עיצקעס עשידיא" רעזדנוא זיא זייוכעלסיב .ןתוכרטצה עקיטיינ
 וצ ,םיחרוא-תסנכה ןימ אזא ןיא ,טקנוּפ םענּפאטע ןא ןיא ןרָאװעג טלדנאוו
 ,ןטיונ ערעייז עֶלא טימ ןעמוקעג ןענייז ןטאדלַאס עשידיי יד רעכלעוו

 ריז טעװ טנַארפ רעד רעגנעל סָאו זא ,ןעזעננייא דלאב ןבָאה רימ
 -עלבָארּפ ערערעווש ,ערעסערנ ןיא ןסיוטשנַא ריז רימ ןלעוו רעמ ץלא ,ןטלאה
 זדנוא זיא .ןזייל וצ דנאטשמיא ןייז טינ ןלעוו ,ןעיירד ןיא ,רימ סָאװ ןעמ
 -נעמאזוצ א ןפורוצפיונוצ זאלּפ א ןעוועג טלָאװ סע זא ,קנאדעג א ןלאפעגנייא
 רעזדנוא וצ טנָאנ טגיל סָאװ ,טנַארפ םנופ ןטאדלַאס עשידיי עלא ןופ רַאפ
 עשירעטילימ ערעכעה יד טימ ןטאראב רעירפ םעד {נעוו דיז זבַאה רימ .חטש
 .ואלט םעד טָא טציטשעג ןצראה ןצנאג ןטימ ןבָאה סָאװ ,עטמאאב

 -ןיא" ,ננוטייצ רעשירעטילימ רעד ןיא טקורדענּפָא דלאב ןבָאה רימ
 זא ,ןטאדלַאס עשידיי עלא וצ ףורפיוא ןא ,יימרא רעט10 רעד ןופ ,"איטסעוו
 -וצ רעטשרע רעד ןעמוקראפ ענשטעדָאלַאמ ןיא טעוװ גָאט םעד זוא םעד ןזיא
 באטש םנופ עדנאמָאק עשירעטילימ יד .ןטאדלַאס עשידיי ןופ רַאפנעמאז
 טנַארפ ןפיוא ןטאר-ןטאדלַאס עלא וצ ראלוקריצ א טקישענסיורא דיוא טָאה
 זוא עיצאטרַאּפסנארט טימ ןטאנעלעד-ןטאדלַאס עשידיי יד ןנרַאזאב ןפלעה וצ
 .דררדל הדיצ

 יד זא ,תועידי ןעגנאגרעד זדנוא וצ ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא
 יד ןופ טביורעגסיוא ןוא טרעדנילּפעגסיױא ןרעוו דעלטעטש עשידיי ,עשינכש
 באטש םוצ ןעמוקעגנַא וליפא ךיוא ןיוש ןענייז סע .,ןטאדלאס עקידנפיולטנא
 ראפ .ןצישאב ייז לָאז ןעמ םימחר ןטעבעג ןבַאה סָאװ סעיצאנעלעד עשיריי
 טינ טשרע בָאה ךיא סָאװ ,דליב עקירעיורט סָאד ןעמוקענפיוא דלאב זיא רימ
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 זא ,ןעוועג רָאלק רימ ראפ זיא סע .ווָאקאר לטעטש ןיא ןעזענוצ קירוצ גנאל
 -רנעצ ןלעוו ,זעלטימ-ץוש עקירעהעגנ יד ןעמעננָא טינ סנטייצאב טעוװ זעמ ביוא
 העושי יד ןעמוק טעוװ סע רעדייא ךָאנ ,ןרעוו בורח דעלטעטש עשידיי רעקיל
 -טייד-שיסור םנופ ?רוג רעד טדימשעג טרעוו סע ווו -- קסווָאטיל-טסערכ ןופ
 . . . םולש ןשיש

 טנאלּפעג ריס ןבָאה ןגארפ עטקַאטייוװעגנַא ערעדנא דס א ןוא יד טָא

 .רָאפנעמאזוצ-ןטאדלַאס םנופ גנונדרַאיגַאט ןפיוא זלעטשוצפיורא

 א לא יא לא יא }

 זיא ,דנאלסור ןיא ,וטאדלאס עשידיי ןופ רָאפנעמאזוצ רעטשרע רעד
 רעד רעטנוא ,שרדמי-תיב רענשטערַאלַאמ םעיינ ,ןסיורג םניא ןעמוקעגרַאפ
 .עגרָארג ןופ ,יקסרעזעי "רעציפא-יקסנערעק" ןשידיי םעד זופ טפאשרעציזראפ

 ןעמוקעג ןענייז סע .גלַאפרעד רעסיורג א ןעוועג זיא רָאפנעמאזוצ רעד
 ראפ ןענייז סָאװ ,ןנארפ עלא ןשיווצ .טראוורעד ןכָאה רימ יו ןטאדלַאס רעמ
 וצ ,,םָאקראנוואס" םוצ עציטש עלופ יו ,םויח-רדס ןפיוא ןענאטשעג זדנוא
 ,םולש ןכעלטלעוו א רעכינ סָאװ ןסילש וצ ,טכאמ רעשיטסיװעשלַאב רעיינ רעד
 -נָאק ןֵא ןוא סעיסקענא ןַא" -- תודוסי עטכערעג ףיוא טיובעג זייז לָאז סָאװ
 עקינגנעהּפָאמוא ןא סלא ןרעוו טרימאלקַארּפ לָאז ?ארשיזץרא ;"סעיצובירט
 א רעכינ סָאװ ןדנירג וצ ןעוועג ענארפ-טּפיוה יד זיא -- ,הכולמ עשיריי
 -טעטש עשידיי יד ןצישאב ןפלעפק לָאז סָאװ ,ןטארלַאס עשידיי זופ ץושטסבלעז
 .טנָארפ םנופ זיימ יד יוװ ןפיול סָאװ ,ןטאדלַאס עטעוװעדליוװעצ יד ןופ דעל

 .עיסוקסיד עסייה א טלקיווטנא ךיז טָאה ענארפ רעטצעל רעד םורא
 "עזָאלמייה" יד ןופ ץושטסבלעז עשידיי א ןדנירג יצ ןגָאלשעגנרַאפ בָאה ריא
 -אב ייז ןלַאז רימ ;ןרָאפ וצ ןיהנוו טינ יוװ ייס ןבָאה סָאו ,ןטאדלָאס עשידיי
 א ןגירק ןלעו ייז וװ ,דעלטעטש עשידיי יד רעביא ןקישעצ ןוא ןענעפאוו
 ןוא בַאה עשיריי סָאד ןצישאבכ ייז ןלעוװ דכ-דותב ןוא ,טלקמ ריע ןקילייװטייצ
 א ראפ ןעמונעג דיא בַאה ,גאלשרַאפ ןיימ ןקיטפערקאב וצ ידכ ןוא .בָאג
 וצ ןעגנולעג רימ זיא ,טיונ ןופ םינּפ ןיא ּוװ ,ווָאקאר עלעטעטש סָאד ליּפשיײיב
 עזַאלמיה עשידיי עכעלטע ןופ ףליה רעד טימ ץושטסבלעז ןימ אזא ןפא?"
 | .ןטאדלאפ

 -ילימ ,ערענַאיצולַאװער יד .ןרָאװענ ןעמונעגנָא זיא נאלשראפ ןיימ
 וצ טנאזענוצ זודנוא ןוא סולשאב רעזדנוא ןסייהעגטונ טָאה טכאמ עשירעט
 .ןענעס רַאנ טעוװ יז סָאו טימ זירעד זפלעה

 .ןאלּפ םעד טָא ןכעלקריווראפ ןפלעה וצ ?רוג רעד ןלאפעג זיא רימ ףיוא
 .רעלטעטש עשידיי יד רעביא רוט א ףיוא טזָאלעגקעװא דלאנ דיז בָאה ריא
 טימ ,סעלאנעלאב עשידיי טימ ריז טּפעלשעג ,ןענאב טימ ןראפענ ןיב ריא
 ןייק ענשטעדָאלַָאמ ןופ : ןרעדנא םוצ ?לטעטש ןייא ןופ זזַאבַא עשירעטילימ
 דיוב ,עקייליוו ,ץישקַאד ,שטיוועקשַאדאר ,וואלסאז ןייק ווָאקאר ןופ ,ווָאקאר
 .ערעדנא ןוא ץענערופ ,(וואלסידוב)
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 -סיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,דחּפ ןבלעז םעד ןפָארטעג דיא בָאה םוטעמוא
 םיא ,בר םוצ ןעמוקענ ךריא ןיב ?טעטש רעדעי ןיא .םינּפ ןשיריי זפיוא זסָאנעג
 -רַאֿפ בָאה ךיא .הפיסא ןא ןפורראפ טָאה רע .תוחילש ןיימ ןנעוו טלייצרעד
 -תיב ןיא ,לוש ןיא ןפורעג טָאה שמש רעד .ןאלּפ ןצנאג םעד ייז ראפ טניילעג
 ןרעה ןעמוקעג זיא ,סיורג זיב ןיילק ןופ ,לטעטש עצנאג סָאד .ןיירא שרדמ
 רעמעלעב ןפיוא ןענאטשעג ןיב ךיא .רעדיילק יקסטאדלַאס ןזיא "חלושמ" םעד
 : חסונ םעד ןיא השרד עקידרעייפ-םאלפ א ייז ראפ זטלאהענ ןוא

 -עג ךיא בָאה -- ,טלפייווצראפ טינ טייז ,לארשי ינב וניחא ,זדיי --
 -נַאּפ עשיראצ ,עקילַאמא ןֹופ טייצ יד --- ,לוק זרעטנומ ,ןטסיירד א טימ טדער
 םידוהיה ררוצ רעד ,יאלאקינ ,ראצ רעד .,ןעגנאגראפ גנאל ןיוש זיא ,ןעמַאר
 ערעכיז ,עטסעפ טימ ןעייג ריס ! ןשרעה טינ רעמ זדנוא רעביא ןיוש טעוו
 םנופ טרעהרעד דיז ןבָאה ַאד) . . . הלואגנ רעד וצ ,זגרַאמירפ ןקיטכיל םוצ טירט

 ןדייל יצ סייא טציא טמוק זדנוא סָאװ סָאד ןוא . , . (ןצכערק ןוא זצפיז םלוע
 ךָאנ עמיטש ןיימ ןביוהענפיוא ךדיא באה -- ,ןטאדלַאס עקידנטערטּפָא יד זופ
 יָארפראפ ,עטרעגננוהראפ ןענייז ייז םורָאװ . . . רובעי הז םג זיא -- ,רעכעה

 טקערש רעבָא .רעבירג עסאנ יד ןיא גנאל-ןרָאי ןגיל ןופ עטרעטיבראפ ,ענער
 ,העמענוצקוועא זדנוא ייב ןבעל סָאד טינ הלילח ןעניימ ייז .ייז ראפ טינ דיז
 .... ןגעמראפ סָאד רַאנ זכוז ייז

 רעזדנוא ןקידייטראפ ,ייז ןנעק ןצישאב דיז רימ ןפראד רעבירעד ---
 וצ ןרָאװעג טקישענ ךיא ןיב םורעד .דובכ ןשידיי םעד ןוא ,בָאנ ןוא בַאה
 ןוא ןייב רעייא ןופ ןייב ןענייז סָאו ,ןטאדלַאס-רעדירב ערעזדנוא ןופ דייא
 יד טעוװ ריא .גנורעטכיילרעד א ךייא ןעננערב וצ ,שיילפ רעייא זופ שיילפ
 לייורעד טעוו ריא ,טסעק ןוא הריד טיפ ןטלאהסיוא ַאד ןטאדלַאס עשידיי
 ןלַאצּפָא ראפרעד רייא ןלעוו ייז ןוא ,םיחרוא תסנכה זופ הווצמ יד זייז םייקמ
 . . . הרימש רעקידשפנ-תריסמ טימ

 טימ ןענאטשעג זיא ,שרדמ-תיב ןעמעראוו םניא םלוע רעטסקאּפעג רעד
 יו ןסָאנעג דיז טָאה סאו ,טרַָאװו סעכעלטיא ןעגנולשעג ןוא ּפעק ענעטסירראפ
 .לעניש ןעיורג םעד ןיא "ףיטמ" ,"חלושמ" םעד ןופ ?יומ םנופ םאזלאב א

 רעצנאנ רעד דיז טנעלפ ,רעמעלעב םנופ ןיגּפַארא נעלפ ךיא דינ יו
 ןנעקטנא רימ קידנגַארט ,טנעה עטקערטשעגסיוא טימ רימ וצ זאט זאל א םלוע
 טימ זא טליפעג בָאה דיא .סחוכ רשיי ןוא סמכילע-םולש עמעראוו ,עקיצראה
 רענעקָארשרעד רעד ןיא ריא בָאה ,לטעטש םענעי רעדָא םעד ןיא ןעמוק זיימ
 .םייח חור א טכארבעגניירא {דיי הדע

 ןעגנולמאזראפ ןטלאהענּפָא םוטעמוא ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 םורא טריּפורג טאהעג דיז טָאה סָאו ,טנגוי רעשלטעטש רעקיטרַא רעד טימ

 בַאה דיא .סעיצאזינאנגרַא עשידנוב ןוא עשיטסינויצ ילעוּפ ,עשיטסינויצ יד

 . . . ץושטסבלעז רעשיריי תוכלה קרּפ א טנרעלענ ייז טימ

 -וא רימ ךיז טָאה תוחילש ןיימ סָאװ ,רעכעלקילג א ,רענעדירפוצ א
 -ראווק-טּפיוה" ןיימ וצ טרעקענמוא קירוצ דיז דיא בָאה ,זבענעגנייא םוטעמ

 .ענשטעדַאלַאמ ןיא ,"ריט
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 טפַאשנעגנַאפעג ןיא

 .1918 ,18 ראורבעפ ,ענשטעדָאלַאמ

 ןּפאלק ןקראטש א טרעהרעד רימ ןבַאה ,טכאנ רעד ןטימ ןיא ,גנולצולּפ
 טינ ,טיוט טינ .ןפַאלשעג ןענייז רימ ואוו ,"עיצסעס .דיא" רעד זופ ריט זיא
 .טכיל א ןדנוצעגנַא ,סרעגעלעג יד ןופ ןעגנורּפשענּפַארא רימ ןענייז ,קידעבעל
 םיוס םעטָא ןטּפאכראפ א טימ ןוא טאדלַאס רעשידיי א ןפַאלעגניירא זיא סע
 : טדערעגסיורא

 ןענייז ססוװָאטיל-טסערב ןיא ןעגנולדנאהראפ-סנדירפ יד ,םירבח --
 ,"ריס עינ יא אניֵאו עינ" טרעלסרעד טָאה יקצַארט ןרָאװעג זסירעגרעביא
 -יבָאמעד טרעוו יימרא עשיסור יד ! םולש ןייס טינ ןוא המחלמ ןייס טינ
 לענש ריִמָאל ,טמוס .טנַארפ םעד ןסירעגכרוד זבַאה ןשטייד יד .טריזיל
 ! ןפיולטנא

 ןטימ גנודניבראפ ןיא שינַאפעלעט ןלעטש ךיז טוװנרּפעג ןבַאה רימ
 ןייק ןגָארקעג טינ ןוא עדנאמַאק רערעכעה רעד טימ ,באטש ןשירעטילימ
 ןעמונעג לענש ךיז רימ ןבָאה טנעה עקידנעלסיירט ,עקידרעטיצ טימ .רעפטנע
 -וקָאד ןוא ןריּפאַּפ עקיטיינ עלא יד ןענערבראפ טּפאכעג ןבַאה רימ .ןקאּפ
 ובַאה רימ .ןיירא טנעה יד ןיא אנוש םוצ ןלאפניירא טינ ןלָאז ייז ידכ ,זטנעמ
 רימ ןלעוו רשפא ,גנונעפַאה רעד טימ עיצנאטס-זאב רעד וצ ןפיול טזַאלעג ריז
 ןענייז רימ רינ יו רעבָא .עװקסָאמ ןייק ,ססנימ ןייס גוצ א ןּפאכ ןענַאק רָאנ
 -ײטּפָא ןא ןעמוסעג ןגעסטנא ןיוש זרנוא זיא עיצנאטס-!אב רעד וצ ןעמוקעגוצ
 .ןטעלסיצרַאטַאמ ףיוא ןראדנאשז-דלעפ עשישטייד ןופ גנול

 .לעפאב ןגנערטש א טרעהרעד רימ ןבָאה -- !!ביילב ןייטש !טלאה --

 ןעמונעגוצ ,זכוזאב ןעמונעג זדנוא .טלגנירעגמורא זדנוא טָאה זעמ
 רימ רעדייא .טאהעג ריז ייב זבָאה רימ סָאװ ץלא ןוא רעוועג סאד זדנוא ייב
 זבַאה ,טלעוו רעד ןיא ןענייז רימ ווו ןסוסוצמורא ךיז טאהענ טייצ רַאנ ןבָאה
 -ילימ ,ןסידייל ,םענרעצליה ,!סיורנ א ןיא טקאּפראפ ןענופעג ןיוׂש ריז ריס
 -לַאס סילדנעצ עכעלטע עשביה ןפַארטעג ןיוש ןבָאה רימ וװ ,קאראב ןשירעט
 טימ ןוא סיפ יד טימ טּפאלקעגנ ןוא טצנאטעג ,זעגנורּפשעג ןבַאה סָאװ ,זטאד
 ךיוא דלאב ןענייז רימ .רענייב יד ןופ טלעס יד ןביירטראפ וצ ידכ ,טנעה יד
 טימ ןעגנירּפש-טימ ןבייהעגנַא דיוא ןוא רעצנעט עקיזָאד יד וצ ןענאטשעגוצ
 ... םעניינניא ייז

 ,יוזא ןטאדלַאס תונחמ עשירפ ןריפ וצ טכארבעג ןעמ טאה עלייוו עלא
 א ןיא .ןלעטשוצקעווא סופ א ּוװ טרָא זייק ןעוועג טינ וליפא ןזיוש זיא סע זא
 -נַא ןעמ טָאה ,זדנוא ןנעקטנָא זענאטשעג זיא סָאװ ,קאראב זשינכש ,זטייווצ
 רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,זטסירק ןזוא ןדיי עזַאלמייה ,עליוויצ טימ טסאּפעג
 עיצנאטסדזאב רעד וצ ןעמוקעג ןיילא ןענייז סָאװ ,דנאלסור-סייוו זוא ןליוּפ זופ
 ,םייחא זרַאפ וצ קנאדעג זטימ
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 רעטמאאב דעשישטייד א ןעמוסעגנ זיא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,גנולצולּפ
 -וקַא יד ןופ ןעמאטש סאו ,עליוויצ ןוא ןטאדלַאס עלא יד זא ,ןדלַאמעג ןוא
 טעװ ןעמ ריג יװ ןוא ,ןליוו ייז ןיהנוו ןייג ל?ייוורעד ןענעק ,!טנגעג עטריּפ
 ריז ןבַאה ריס .םייהא ןסישּפָא זדנוא ןעמ טעװ ,עיניל-זאב יד ןכאמ טכערוצ
 רעד טימ ןייז טלָאװעג רעסעב טציא רימ ןבָאה עדאווא .,טיירפרעד רעייז
 -סור ןייק ןגעוו עלא זא ,ןַאט רימ ןלָאז סָאװו רעבָא ,דנאלסור ןיא עיצולַאװער
 טיג ןעמ סָאװ טוג שטָאכ זיא ,ןראװעג ןטינשענּפָא זדנוא ראפ ןענייז דנאל
 .עמאמ-עטאט וצ ,םייהא ןרָאפ וצ טייקכעלגעמ יד זדנוא

 זיוש ןטלַאװ דימ יו ,עזָאלמייה יד ,זדנוא ןטכארטאב ןשטייד יד םינּפה
 זיב ןענייז רימ סאו םעד טָאטשנַא .ןענאטרעטנוא ערעייז גנאל ןופ ןעוועג
 רימ ןלעוו ,דנאלסור ןרענַאיצולַאװער םנופ רעגריב עיירפ ןעוועג זיוש טציא
 -נוי ןשיסיירּפ ,ןרענַאיצקאער םנופ רעגריב ןרעוו וצ ןעננואווצעג ןייז טציא
 זופ עיצולַאװער עשיסור יד ןקיטשרעד וצ טציא דיז טסעמראפ סָאװ ,םוטרעק
 םוצ ןעוועג טינ ראג ויוש זדנוא זיא סָאד .ןטאדלַאפ ןוא רעטעברא ,םירעיוּפ
 ראנ ןלעוו רימ רינג יו זא ,םעד טימ טסיירטעג רעבָא ריז ןבַָאה רימ .ןצראה
 רימ :; עיצולַאװער יד ןצעזרַאפ רעטייוו רימ ןלעוװו ,םייהא םעשעצרימ זעמופ
 -עברא-רערורב ןשישטייד םוצ טנאה רעזדנוא ןקערטשסיוא טראד ןופ זלעוו
 . . . עיצולַאװער-טלעוו יד ידניצנַא רימ ןלעוו םענייניא ןוא ,טאדלַאס זוא רעט

 דענשטערָאלַאמ יד ,הסבר-היח ,עמומ עיירטעג ןוא עגולק ןיימ רעבא
 . . . סעיצולַאװער טכאמעג זרעוו דיג יוזא טינ זא ,ןטלאהעג םינּפה טאה ,עטנזח
 ,תוחטבה עשיששטייד יד וצ שיטּפעקס רעייז זגניוצאב דיז יז טָאה סרעדנוזאב
 טָאה רעבירעד .םייהא דיילג ןרָאפ ןענעק ןיוש רימ ןלעוו ,ןגרַאמ-טנייה זא
 עליוויצ ןיא ןַאטרעביא ריז זוא ןעמענ ריילנ ןלָאז רימ זא ,ןטארעג זדנוא דיז
 -רעבירא טעוו סע זיב גנאל יוזא ,םיבשות רענשטעדַאלַאמ ןרעוו ןוא ,רעדיילס

 .םערוטש רעד זייג

 נופ ןכירקוצסיורא ןטשרע םעד ריס ףיוא ןלאפעג זיא לרוג רעד
 רחאכ ,ןשטנעמ ןטושּפ א ןיא ןרעוו טידנאווראפ קירוצ ןוא טאדלאס זשיסור
 הירא ,ןיזוק ןיימ ןיא ןעמעלא ראפ ןזיוואב ריז בָאה ריא דיג יו רעבָא .םדַאה
 עכלעזא ,ריש עטלא רַאּפ א ןופ ןענאטשאב זיא סָאו ,השבלה סטחוש םעד
 ,טאלאכ ןגנאל א טימ ןוא ,ןזיוה ענעזַאקיװיטרַאשט עטיירב טימ ,סעסאדאכ
 ,תופוע ןופ טולב ןיא ןוא ןרעדעפ ןיא טרימשטגסיוא ןצנאגניא ןזעוועג זיא סאו
 וליפא .רעטכעלעג א ןיא ןסָאשעגסיוא עלא ןבָאה ,תוסג ןוא תוסד תומהב
 ןטלאהאב טנעקעג טינ דיוא טָאה ,טחוש-ןזח רעד ,רעטעפ רעטסנרע רעייז רעד
 .ןּפיל יד ףיוא םיא ייב טעבנגענפיורא ךיז טָאה סָאװ ,עלעכיימש-סזוח סאד

 א ,שדקה א ןיא יוװ ,םישובלמ עקיזַאד יד זיא טל-םרעד ךיז בָאה ךיא
 ,ןטראּפשראפ ,ןגנע םניא העש עכעלטע יד טליפעג 'ןיז בָאה ריא יוװ רעגרע דס
 ריז ןופ ןסירענּפַארא דלאב ייז סעכ ןוא לקע טימ ךיא בָאה .קאראב ןשישטייד
 ,עמומ יד .רעדיילק עשינווי עטסאּפעגיטוג ,ענייש עניימ ןיא ןיירא קירוצ זוא
 "עקידשרוק ילכ" יר טקידיילאב ןוא טמעשראפ יוזא בָאה ךיא יו סידנעעז
 ןַאטעג גָאז א סָארדראפ ןוא רעצ טימ טָאה ,טחוש םעד ,ןוז ריא זופ השבלה
 : רימ וצ
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 .ןבָאה טינ הטרח ןייק רעטעּפש טסלָאז וד ,ןוז ןיימ ,יאוולה --

 טינ ננאל עקאט טָאה ,רעניימ רניז רעקיזָאד רעד טָא ראפ ףָארטש יד

 עשישטייד יד טָאה ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא ןיוש .דיז ףיוא זטראוו טזַאלעי
 בוטש ןופ ןעננאגעג ,לטעטש עצנאנ סָאד טלגנירעגמורא עירעמראדנאשז-רלעפ
 זוא "סעקיוועשלַאב" יד ,"ןסור" יד ןטעב יד ןופ טּפעלשענסיורא ,בוטש וצ
 ,עסיודג יד ןיא טראּפשראפ ייז ,עיצנאטס-ואב רעד ףיוא ןבירטענפיונוצ ייז
 טָאה יימרא עשיסור ענעפַאלטנא יד סָאװ ,ןקאראב עשירעטילימ ,ענרעצליה
 .ריז רעטניה זזאלעגרעביא

 תורוש עגנאל ןיא ןלעטשסיוא ןעמונעג זדנוא טָאה ןזעמ זעוו ,טכאנראפ
 ןסיורג םעד ןשיווצ ךיא בָאה ,"םייחא"7 טשרמולכ זדנוא ןריפוצקעווא ףיוא
 קידנשיוו ,עטנזח יד ,עמומ ןיימ ןייטש ריוא ןעזעג ןדיי רענשטעדַאלַאמ םלוע
 דלאב דיז בָאה ךיא .ןניוא עריא ןופ ןרערט יד לאש ריא ןופ נערב א טימ
 : טגַאזעגסיױרַאפ ןטכענ טשרע רימ טָאה יז סָאװ ,דייר עריא ןזָא טנַאמרעד
 | . .. ..1בָאה טינ הטרח ןייק רעטעּפש טסלָאז וד ,זוז ןיימ ,יאוולה

 .טעפש וצ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא סע ! טאהעג הטרח בָאה דיא יו ,יוא



 טָארד ןקינעטש רעטניה
 (ליימ רעטייווצ)
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 רעגאל-ןעגנאפעג ןיא

 .1918 ,ץירעמ ,קסרעשט

 'ופ ,ןלאטש ןוא ןקאראב ןיא ךיז ןרענלאוו ןופ געט עכעלטע רךָאנ
 ,ןענַאנאו-טכארפ ןיא זדנוא ןּפעלש ןוא סופוצ טייוו ןליימ זדנוא ןביירט
 -נֵא רעלדנע רימ ןענייז ,עירעמראדנאשז רעשישטייד רעגנערטש רעד רעטנוא
 טָאה רעכלעוו ,קסרעשט רעגאלדןעגנאפעג ןטמיראב םעד וצ םולשב ןעמוקענ
 .ניצנאד טָאטש-טרַאּפ רעד ןופ ליימ קיסיירד םורא ןענופעג דיז

 ןיא ,זעזרעד זדנוא ןבַאה רעגאל םנופ ענעגנאפעג "עטלא" יד דיג יו
 ףיט ןנעלעג ןענייז סָאו ,ןקאראב עלא ןופ .החמשו ןושש ןרָאװעג ייז ייב
 -נעל עלא ןופ ענעגנאפעג יד ןפיול ןבייהעגנָא זבָאה ,דרע רעד ןיא ןבַארנעגנייא
 ,רענאקירעמא ,רעדאנאק ,רעדנעלגנע ,ןזיוצנארפ ,ןסור : רעקלעפ ןוא רעד
 זדנוא ראפ ןליּפשּפָא ןעמונעג ןוא ,רענעילאטיא ןוא רענעמור ,רעילארטסיוא
 ,טכירעג טינ רַאג ךיז רימ זבָאה ןכלעזא ףיוא סָאװ ,םינּפ-תלבק "זכעלרעייפ א"

 ןנָארטעג זדנוא וצ ךיז ןבָאה -- ! יקיוועשלַָאב ! יקיוועשלָאב
 זכארּפש יילרענעריישראפ ףיוא תולוק עדליוו ןוא ןעיירעשטיווק ,זעיירשעג
 .םיאורב ענדָאמ ,עקידהנושמ ריז ראפ ןעזרעד טציא ןטלָאװ ייז יו ,תונושל זוא

 ערעזדנוא ןעמונעגפיוא זדנוא ןבָאה האניש רערעדנוזאב רַאנ א טימ
 אד ןיוש ריז ןבָאה סָאװ ,ענעגנאפעג עשיסור "עטלא" יד ,"רעדירב ענענייא"

 יד יוװ ,ייז .1914-15 -- המחלמ רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד זופ ךָאנ ןענופעג

 ,רענאל ןקידמונהיג ,ןרעטצניפ ןקיזַָאד םעד ןיא "ןרענַאיּפ" עשיסור עטשרע

 ןקיטציא רעייז טימ זבָאה ,טיובעג טנעה ענענייא יד טימ ןיילא זבָאה ייז סָאוװ

 יד ףיוא "סעקדָאלַאק" ענרעצליה יד טימ ,רוליה זצנאג רעייז טימ ןוא ןעזסיוא
 זעגנאהעג ןענייז סָאװ ,ןעלטנאמ-זעגנאפעג עצראווש ,עננאל יד טימס ןוא סיפ
 דעלרעדיוש א ךדיז טימ טלעטשעגרַאפ ,םיפוג עטנקירטעגסיוא ערעייז ףיוא
 טינרָאג ןטלַאוװ ייז יו קורדנייא םעד טכאמעג זדנוא ףיוא ןבָאה ייז .דליב
 טָאה ןעמ סָאװ ,"סעלעשטושט" עתמא יו רָאנ ,ןשטנעמ עקירעבעל ןייק ןעוועג
 עצראווש יד ייז טימ ןקערשוצרעביא ידכ ,דלעפ ןיא טזָאלעגסיורא ןוויכב
 יוזא סיוא ןקוק ,ענעמוקעגנַא עיינ יד ,רימ יו קידנעעזרעד טציא . . . ןעַארק
 (ןעלטנאמ) ןלעניש עטוג ןיא ,"תוכלמ ידגב" ןיא ןָאטעגנַא ,שירפ ןוא גנוי
 טבעלענפיוא ייז ןיא טציא טָאה ,סיפ יד ףיוא לוויטש עצנאג ,עיינ טימ ןוא
 סָאװ םישק םייונע עלא יד טימ ,זעגנוקידיילאב יד ,ןעגנורעדינרעד עטלא יד
 .טפאשנעגנאפעג רעייז זופ ןרָאי יד ןופ רשמ ןיא ןעננאגעגכרוד ַאד ןענייז ייז
 ,רימ תעב ,!בראטשעג ןוא טקנערקעג ,ןרָארפעג ,טרעגנוהעג ייז ןבָאה ַאד
 ,טעילוהעג רַאנ ןבָאה ,"איסַאר אקשוטאמ" רעד ןיא ,םייה רעד ןיא ןטרָאד
 -שויטאב ראצ ןקילייה םנופ טכאמעג לת א . . ! טעװארּפעג סעיצולַאוװער
 ריז ייז ןבָאה . . . ןייז ?חומ טנעקעג טינ זדנוא ייז ןבָאה סָאד . . ! אק
 קידלוש ןעוועג ןטלָאוװ רימ יו ,זדנוא טימ ריז ןענעכערוצּפָא ןעמונראפ טציא
 -עלדיז טימ ,םילוזליז טימ ןלאפאב זדנוא ייז ןענייז .תורצ ערעייז עלא ןיא
 : ודנוא טימ טציירעג דיז ןוא טקזוחעג ,טכאלעג ןבָאה ייז .תוללק ןוא ןעייר
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 ךיוא ָאד רעהא ןעילפ וצ ןעמוקעג ,(דעלענייפ ,ַא) יקשטעשאטּפ ,דא --

 ןייז דככמ רייא רימ ןלעוװו דלאב ,טָא ,לסיבא טראוו ! ? סעיצולָאװער זכאמ
 ..! שיילפ-ןדרעפ עטרנּפעג יד טיס ! ךעלעקבאשז עקניקאמשעג רעייז יד טימ

 יילרעלא טימ זדנוא ראפ ןלעטשרַאפ ןעמונעג ייז ןבָאה ייברעד ןוא
 . . . ריז ןגרעוו ןוא ,זכערב ןוא ןסע סע ןלעוו רימ יו סעיאוואה עקידהנושמ

 ,רעטלא רעד ןדנוצעגנָא ייז ןיא ךיז טָאה ,ןדיי ,זדנוא קידנעעזרעד
 : רעפערג רָאנ ןרַאצ רעשינאגילוכ

 קילנמוא סָאד טכארבעג ,סעדישז ענעטלַאשראפ ,ריא טָאה סָאד --
 !! ! ןיטשנַארב-יקצַארט רעייא ןוא ריא ! "איסַאר אסשוטאמ" רעזדנוא ףיוא
 ,סערישז ,רייא טימ ריז רימ ןלעװ ,םייהא ןעמוק ןלעוו רימ רַאנ יו ,טראוו
 ןבָאה -- .. .ץלא ראפ ןוא "ענידַאר" רעד ראפ ,ראצ ןראפ ןענעכערּפָא טוג
 טלייבעג ןוא ןטַָארד עקסיכעטש עקידנגעקטנא יד רעבירא זדנוא וצ טעּפישעג ייז
 .זטסיופ

 א לא הא הא + 

 רעטקידנעראפ סָאװ:רָאנ רעד ןופ עטרעטאמראפ ןוא עדימ ,עקירעגנוה
 ןעמ .ןיירא דָאב ןיא -- ןביירט ןעמונעג זדנוא ןעמ טָאה ,העיסנ רעטייוו
 ערעזדנוא טעראּפעגסיוא ןוא רעבייל ערעזדנוא טסיניירעג ,זראשעג זדנוא טָאה
 ןביירטסיורא רעכיג סָאװ זדנוא ןופ טלַאװעג םעד טימ ןטלאוו ייז יו ,םישובלמ
 ... ערעדנא יד םיא טימ ןקעטשוצנָא טינ הלילח ידכ ,םזיוועשלַאב םעד

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,דַאב-ץיווש ענרעצליה עסיורג יד רעבָא
 טָאה ,לָאמא ףיוא "טסעג" ליפיוזא ןעמענניירא טנעקעג טינ טָאה ,רענאל
 ןעמ ךיג יו .ןטראוו ןוא תורוש עגנאל ןיא ןסיורד ןיא ןייטש טפראדעג ןעמ
 ןייא טימ טסיטראפעגּפָא דיז ,דָאב רעקירעכַאק ,רעסייה רעד ןיא ,ןטרָאד טָאה
 ףיוא טעקאנ-רעטומ ,ןסיורדניא ןבירטעגסיורא דלאב יז ןעמ טָאה ,עיטראּפ
 טצעזעג טָאה סאו ,עראּפ רעקידנעילג ,רעסייה רעד ןופ ןליקּפָא ריז ,טלעק רעד
 עגנאפ ןיא טלעטשעגסיוא רעדיוו ןעמ טָאה עטעקאנ יד .רעבייל ערעייז זופ
 רעלקעּפ עטריטקעפנעזיד ערעייז ףיוא ןטראוו טפראדעג ןבָאה ייז ּוװו ,תורוש
 רעד וצ הנחמ עשירפ א ןבירטעגניירא דלאב טרָא רעייז ףיוא ןוא ,רעריילס
 .הליבט

 -אב ריז טווגרּפענ טָאה סָאוװ ,ןקינעי םעד וצ ןעוועג זיא ייוו זוא דניוו
 טימ ץימש א ., . . רעטעוװ ןשיששטייד ןסידנדיינש ,זפראש םעד ףיוא ןנַאלק
 נאה רעד טימ יו טָאה ,בייל ןטעקאנ ןרעביא טאדלַאס א ןופ שטייב רעגנאל א
 ובַאה סָאװ ,?יומ ןיא רענייצ יד וליפא זא ,יוזא טלעק יד ןעמונענוצ דלאב
 -טנא רלאב ריוא ןענייז ,ּפָא ןוא ףיוא טצנאטעגנ ןוא ןעגנורּפשעג טשרַאקא
 .זרָאװעג ןגיווש

 טכארבעג קירוצ זדנוא ןעמ טָאה ,"הליבט רערשכ" רעסיזַאד רעד רָאנ
 ןעוועג רבכמ רלאב זדנוא ןעמ טָאה טרָאד .ןקאראב ערעטצניפ-בלאה יד זיא
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 -ןענאטשאק ערעטיש ,עלעקנוט ןימ אזא :; גאטימ ןשישטייד ןטשרע ןטימ
 ,ענעצלאזעגנ סראטש ,ענירג עתמא עקאט ןעמווושענמורא זענייז סע ּווװ ,עזימענ .

 םעד ןופ זדנוא וצ טקוקעגסיורא ןבָאה סָאװ ,ךעלעקבאשז עטרינעראמעגנייא
 סע .סיורא עטַאלב רעד ןופ טשרַאקא יוװ ,עקידעבעל יװ עלעסיש םענעכעלב
 ננורּפש א ןוא ןעקאווקעצ ריז ייז ןלעו טָא-טָא זא ,טכודעג זדנוא ךיז טָאה
 .ןיירא םינּפ ןיא ךיילנ ןָאט

 יד זא יוזא ,טקינײּפעג טינ זדנוא טָאה רעגנוה רעד דעלקערש יו
 רענייק טָאה דָאד ,ןּפפארק ןופ טעשטרַאקעגפיונוצ שזא דיז ןבָאה םירעדעג
 זענייז רעבָא דלאב ."?כאמ" םעד טָא וצ טרירענוצ טינ דיז ,ןדיי ,זדנוא זופ
 ןוא ןסור ,ענעגנאפעג "עטלא" יד ןקאראב עשינכש יד ןופ זדנוא וצ ןפַאלעגנַא
 -ור ערעייז ןופ רענעגָאלשרעד ליפ ךָאנ טקוקעגסיוא זבָאה סָאו ,רענעילאטיא
 -לָאמ םעד ןעקנעשקעווא ייז ןלָאז רימ זא ןטעב זעמונעג זוא ,זדארעמאק עשיס
 ךיז ייז ןבָאה ,ןניוא יד ןיא זדנוא ראפ ,טרָא ןפיוא דיילנג עקאט ןוא  .טייצ
 רעד ךַאנ ענייא ןעגנולשענ ייז ןוא סעבאשז עקיזָאד יד ףיוא ןפרַאוועגפיורא
 . דלמ ינדעמ עתמא ןעוועג ןטלַאו סאד יו ,הוואת אזא טימ רערעדנא
 טייז א ןָא ּפָאק םעד טרעקענּפָא השעמ תעשב טָאה זדנוא ןופ רענייא טינ
 .לאג רענירג רעד טימ ןכערב ןעמונעגנ לקע סיורג ןופ ןוא

 ,קסרעשט ןיא ןעמוקניירא םייב ןגנַארקעג ןבָאה רימ סָאו עמאנפיוא יד
 -קילנמוא יד ןופ קילבנַא רעד רעמ ךָאנ ןוא לכאמ-עבאשז םעֶד ןופ לקע רער
 זבירטראפ טָאה ,םיתמ עקידעבעל יו ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנאטסערא עכעל
 . . ןיילא ןסע םוצ זיולב טינ טיטעּפא ןטסדנימ םעד זדנוא ןופ

 סָאוװ ,דיירפ יד ןָא טנַאמרעד רימ טָאה גנובעלרעביא עקיטציא זיימ
 עטוג יד ןעמוקאב ןגעלפ ייז תעב ןזייווסיורא ןנעלפ עמאמ-עטאט עשידיי
 ."ןע59פ" ןיא ןלאפעגניירא זיא ןוז רעייז זא ,הרושב

 דניק ןיימ טעוװ -- ,טָאנ טביולעג ןוא טקנאדענ ייז ןבָאה --- ,טציא ---
 ןעוועג רדנמ ייז זבָאה תוכז םעד ראפ ןוא -- ,ןבעל ןטימ רעכיז זייז שטָאכ
 .. .. שרדמ-תיב ןפיוא עזאג ןוא טכיל ,הסדצ ףיוא

 -סעה רעכעלרעדיוש אזא ןיא ןבעל וצ רעדייא ; טכארטעג בָאה ריא
 טלָאװ ,שטנעמ תוהמ םצע םעד טקידיילאב סָאװ ,גנוקירעדינרעד ןוא טייקכעל
 םעד ףיוא ?יוק א ןופ ןעמוקוצמוא ןעוועג רעכיילג ליפ ,דיז טכאד ,ןיוש
 ,דלעפטכאלש

 רעגאל-ןעגנַאפעג ןיא איבנה והילא

 יד ןעמונראפ ַאד ןבָאה סָאװ ,ענעננאפעג עשידיי "עטלא" יד ןופ
 ,רעשטעמלַאד ןוא רעצעזרעביא ,רעעזפיוא ,ןראטערקעס ,רעביירש ןופ רעטמנ
 ,זדנוא ריז טביילק ןעמ זא ,סעיינ עקירעיורט יד טסּוװרעד דיז רימ ןבאקז
 .טיבעגירור ןופ ןענימ-ןליוק יד ןיא טעברא ףיוא ןקישוצּפָא ,"סעקיוועשלַאב"
 -רא יד סאו ץוח א םוראוו .ןנַאלשרעד ןצנאגנניא ןיוש זדנוא טָאה סעיינ יד
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 רעד וצ טצעזענסיוא ןעוועג רָאנ ןעמ זיא ,ענשזרַאטאק א ןעוועג זיא טעב
 עשילננע ,עשיזיוצנארפ ןופ עבמַאב א ןופ ןרעוו וצ ןפָארטענ הנכס רעקידנעטש
 .ןענאלּפַארע רענאקירעמא ןוא

 טָא ןדיימוצכיוא יוזא יֹוװ תוצע ןכוז ,ןטכארט ןזבייהעגנָא זבָאה רימ
 ןופ רענייא .טעק ערעזדנוא רעביא ןעננאהעג זיא סָאוװ ,הרזנ עכעלקערש יד
 -שטערָאלַאמ ןיא ןרָאװעג טּפאכענ ןעמאזוצ ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,םירבח עניימ
 : ןַאטעג גָאז א טײקנסַָאלשטנא טימ טָאה ,ןיוועל בקעי רעקיציה רעד ,ענ

 ..! ןעגנערב טינ ןקידעבעל ןייק ןיהא דימ ןלעוו סעקושטייד יד ---

 ,ובעלמייהמוא אזא סעּפע טימ ןדנוצעגנַא ריז זניוא ענייז זבַאה ייברעד
 ךיא וו .קערש א זדנוא ףיוא ןפרָאוװעגנָא טָאה סָאװ ,לרעייפ ןקידתונשקע
 .ןביולנ וצ ןעוועג ץלא םיא ףיוא זיא ,טנעקעג ןיוש םיא בָאה

 -עג ריוא טָאה רעכלעוו ,קסירב ןופ ,יקצול ןרהא רעקידננייווש רעד
 ,םייהא ןרָאפ ןזָאל םיא ןלעוװ ייז זא ,זשטייד יד ןופ גַאזוצ םעד זיא טבכיולנ
 טינ ,םעלק א ןיא ןענופעג ריז טָאה רע תעשב ןעוועגנ זיא עבט !ייז יו טָאה
 .ןגיושעג ןוא רענניפ יד ןופ לגענ יד ןסייב וצ טרעהענפיוא

 זא ןבעגנַא ריס ןלָאז ךיז ןרירטסיגער םייב זא ,ןטלאהעג בָאה ריא
 ןעמ טעוװו ,יימרא רעט10 רעד ןופ באטש םניא עטמאאב ןעווענ ןזענייז רימ

 ' .טעברא רעצראווש ףיוא ןקיש ןרָאט טינ זדנוא

 םירבח עניימ ןבָאה -- ! טרָאװ ןפיוא ןביולג ריד ייז ןלעוו דלאב ---
 .ןפלעה טעװ סָאד יצ טלפייווצעג

 .סיורא טינ טשינרָאג זיא רענעלּפ עלא ערעזדנוא ןופ זא דיז טייטשראפ

 .ןיירא טנעק יד ןיא לרוג ןדנילב םעד ןבענוצרעביא ריז רָאנ יוװ ,ןעמוקענ

 586 כא 58 הא א

 . זביוה םייב רעטרעיורטראפ א ןענאטשעג יוזא ןיב דיא יו .טכאנראפ
 -ענוצ זיא ,תובשחמ ערעטצניפ ןיא ןעקנוזראפ ,ןטָארד עקיכעטש יד ןופ םיוצ
 ןַאטעננָא ,ןאמ-רעטילימ רעטצוּפענסיוא ,רעטקאּפעג ,רענייש א רימ וצ זעמוק
 ףיוא ןגיוצעגנא ףייטש ןנעלעג זיא סָאװ ,רידנומ ןקסרעציפַא ןשינעמור א ןיא
 -נעגנילק א ןיא ,שיערבעה ןיא רימ וצ ןָאטענ גאז א ןוא ,רוגיפ רעכעלקיד זייז
 : ךארּפשסיוא רעשידרפס רעקיד

 ? התא ירבע --

 דעד ןופ טלמוטעצ ?סיבא טרעפטנעעג ריא בָאה -- ,ינודא ,ןכ --

 .ענארפ רעטכירענמוא

 ףיוא ןעננאגעגרעביא דלאב רע זיא -- ? טנרַאזעכ אז יז זענייז סָאוװ ---

 .שירעמשטייד
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 .שינאקאל טרעפטנעעג דיא בָאה -- ,גונעת סיורג זופ -

 .ןסָאנעגיסנביולג עניימ ןפלעה וצ טיירג זיב ךיא .טינ יז זנרַאז --

 עכעלטע ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא ךיילג רע טָאה רעטרעוו יד ייב
 בָאה ךיא .טננאלרעד רימ ןוא ,עכלעזא סעקראכוס ,"ןטעלאנ" עסייוו
 יז ןניוא יד זיא םיא ראפ ריילג ןוא ןָאטעג ּפאכ א סע טנעה עקידרעטיצ טימ
 האנה סיורג טימ טקאנק עקרעוועוו א יוװ ,ןייצ יד טימ זעשטמארכ זעמונעג
 .דעלסינ עריא

 לייוורעד רע טָאה ,הליכא רעד ןיא ןַאטראפ יוזא ןעוועג ןיב דיא תעשב
 וופ טמאטש רע .רעכיירטסיוא זיא ןעמַאנ ןייז .זיא רע רעוו טלייצרעד רימ

 ןטשרע עמאס םעד ןיא טפאשנעגננאפעג ןיא ןלאפענניירא זיא רע .טשעראקוב
 רע .דנאלשטייד טימ גירק ןיא ןיירא זיא ,עינעמור ,דנאלרעטאפ זייז זעוו גָאט
 .ןכארּפש עשיעּפארייא ןביז-סקעז טציזאב ןוא רעשטמעלַאד-טּפיוה רעד ַאד זיא
 זיא סע .ליוװ רע ּוװ ןוא ליוו רע ןעוו ןיינ ןעק ,ןנעוואב יירפ ַאד דיז זעק רע
 .טכעלש טינרָאג ָאד םיא

 ןופ : ןיסחויה רדס ןיימ ןגערפסיוא ןעמונעג דימ רע טָאה םעדכאנ
 רעד ראפ ןָאטעגנ בָאה דיא סָאװ ןוא טנרעלעג בָאה דיא ווו ,םאטש דיא זענאוו
 "הבישי רעניבאר" א ןיא טנרעלעג בָאה דיא זא ,רימ ןופ קידנרעהרעד .המחלמ
 : ריירפ טימ זפורעגסיוא רע טָאה ,(עקדַאבַאלס)

 ריא םורָאוװו ,טעברא םוש ןייק ןַאט וצ ןעגניווצ טינ דייא זרַאט ייז ---
 זָאט רייר א טנװַא ןיא טנייה ךָאנ לעװ דיא ! עינַאלַאעט ןופ רעליש א טייז

 ,טנאדנעמַאק-רעגאל זטימ !

 טינ ,טיילעננוי עטנרלעעג רעייז ,םירבח ייווצ ָאד בָאה ךיא רעבָא --
 טינ ייז טימ ריז ןעק דיא .שיסור ןיא ריוא רָאנ ,שינעטנעק רעשידיי ןיא רָאנ
 .שינעּפאלק-ץראה טימ ןעלמאטש !{בייהעגנַא דיא בָאה -- ,זדיישעצ

 .ןטלרעק עטנענילעטניא עכלעזא ןיא טציא ריז ןקיטיינ רימ ,טוג ---
 .ןענימ-ןליוק יד וצ ןסישקעווא טינ דייא טעוװ זעמ ,קינר טייז

 טייצ רעד ןיא זנראמפ זא ,קידנגאזוצ ,רימ טימ טנגעזענּפַא ךיז טָאה רע

 .ןרַאװעג םלענ זיא רע ןוא .זעמוק רעדיוו רע טעוו

 ןיא ןיוועל בקעי ,םירבח עניימ זכוזפיוא ןפַאלעגקעװא דלאב ןיב דיא
 םירכח יד .שינעגענאב ןזיימ זופ הרושב עכעליירפ יד ייז ןנַאזוצנָא ,יקצול ןרהא
 ריז הליחתכל ןבָאה ,עטרעגנוהראפ ןוא ענעכַארבעצ ,ענענַאלשרעד ,עניימ
 עסייוו יד טננאלרעד ייז בָאה דיא ןעוו טשרע .שיטּפעקס ןזצנאגניא זניוצאבכ
 -פיוא רָאנ ןגיוא ערעייז ןבָאה ,זייטש יו טראה ןזעוועג ןענייז סאו ,"זטעלאנ"
 ןוא ,רעטצניפ רעד ןיא ,עלעקניוו א ןיא ןטלאהאב דךיז ןבָאה רימ .ןטכיולעג
 .הדועס רעד וצ ןעמונעג דיז

 איבנה ןהילא ךיז טָאה סָאד ,טלציוועגנ דיז דיא בָאה - ,םירבח ---

 .רעציפא-רעטנוא זשינעמור םעד זופ טלאטשעג ןיא ריס וצ ןזיוואב
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 -עג זיא סָאװ ,"גניליירד" רעזדנוא ןופ רענייק טָאה טכאנ עצנאג יד
 -עג טינ ניוא ןייק טימ ,קאז-יורטש א ףיוא ,עראנ רעטראה רעד ףיוא ןפַאלש
 נַאט ןיוש לָאז סע טראוועג דלודענמוא סיורג טימ זבָאה רימ .ןכאמוצ טנעק
 זביל ,ןרעייט ןטימ ריז ןענעגעגאב וצ ןייז הכוז רעדיוו ןלָאז רימ ןזוא ,ןרעוו
 . . . בוט רשבמ םעד ,איבנה והילא

 תונבר ףיוא הכימס רימ טיג רעניבאר-דלעפ רעשישטייד

 יו ,טנאדנעמאק-רענאפ רעד זיא ,טייצ-נַאטימ טקנוּפ ,ןגרַאמ ףיוא
 טנעלפ ןעמ סָאװ ,"עּפוז" יד ןכוזראפ וצ דיק רעד ראפ זראפראפ ,דעלנייוועגנ
 -ענ טָאה רע .עטעראק רעד וצ ןסיורד ןיא ,עלעסיש א ןיא ןנַארטסיױורא םיא

 זייז יװ ,ןַאטעג גָאז א ןוא ,זָאנ רעד וצ ןגַארטענוצ ,?פעל ןטימ שימ א ןבעג
 : ןעוועג זיא רעגייטש

 טָאה לָאמ סָאד רעבָא .ןרָאפקעוװא דלאב ןוא ..! טונ טקעמש סע --
 רלאב ךיז בָאה ךריא יו ,זעוועג זיא סָאד .,רעגנעל עלעסיבא זטלאהראפ דיז רע
 .וגעוו דובכ זיימ בילוצ ,טסנוורעד

 ןפַאלעגמויא ןענייז סרעשטעמלָאד עשידיי ןוא ןטאדלַאס עשישטייד
 : תולוק ענעמונאב טימ ןעירשעג ןוא ,םיענושמ יוװ ,ןטייווצ םוצ קאראב ןייא ןופ

 ! ףלָאשז ! ףלַאשז ---

 ,טייז ןייא ןופ ןַאטעג קאּפ א ךימ טָאה טאדלַאס רעשישטייד א --
 ,וּפעלש ןבייהעגנא דימ ןוא ,טייז רעטייוצ רעד ןופ רעעזפיוא רעשידיי א
 .ןכערבראפ א ראפ סָאװ סייוו רעוו ןָאטענּפָא טאהעג טלָאװ ריא יו ,זןעקסאט

 ןעירשעג רַאטיירפעי רעשישטייד רעד טָאה -- ! רעטעוו רענַאד ---

 וכאמ - ,ליומ ןופ טצעזענ םיא טאה םיוש שזא ,החיצר אזא טימ רימ ףיוא

 ! ! ! ריד ףיוא טראוו טנאדנעמַאק רעד ! עדוי רעטכולפראפ וד ,רעלענש יז

 ועוועג רעלנע זיא סאו ,םינּפ א טימ ,טנאדנעמַאק רעשישטייד רעד
 קידרע שיסיירּפ יוזא טקנוּפ ,גרובנעדניה לארענעג ,לאשראפ-דלעפ ןייז ףיוא
 א דלאב רימ טָאה ,דיז וצ ןעמוק טזָאלעג טינ וניפא רימ טָאה ,קיזלעפ זוא

 : ןאטעג גערפ

 ? טרידוטש יז זבאה ואוו --

 עקידרעטיצ טימ ,ךיא בָאה -- ,ןאמעינ םא עקדָאבַאלס ,ענווַאק ןזיא
 .טרעפטנעעגנ םיוק ,ןּפיל

 ? ןעוועג לוש-רעניבאר א דעלקריוו סאד זיא ---

 ּפָאק ןטימ טלקאשעג ,רעמוטש א יוװ ,דיא בָאה ןרעפטנע וצ טָאטשנַא
 .ַאי ףיוא
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 טָאה -- ! קסרעשט ןיא רעניבאר-דלעפ םוצ וצ םיא יז זלעטש ---

 -עראק דעד ןיא טייז ןייז ייב ;סעזעג זיא סָאװ ,רעציפַא םוצ טרענודעגסיוא רע
 .זרָאפענּפָא דלאב זיא ןוא ,עט

 א טכאמעג טאה ,טנאדנעמַאק-רענאל ןטימ ץנעידיוא עצרוק ןיימ
 ךימ טפור ןעמ סָאװ וצ ןסיוו טלָאװעג ןבָאה עלא .רענאל םניא רָארופ ןסיורג

 .ורעפטנע וצ סָאװ טסוװעג טינ ןיילא בַאה דיא .קסרעשט ןיא רעניבאר םוצ
 -ראפ ךיא בָאה ,ענעגנאפעג עיינ יד ןוא עטלא יד זופ ןקילב-האנק יד ןָא רעבָא
 רשפא רימ טעוװו רעניבאר ןטימ ווועדנאר רעקידעייטשרַאפ ןיימ זא ,זענאטש
 .העושי א ןעגננערב

 רעשישטייד רעד ןיא ןפורעגניידא דימ ןעמ טָאה ,גָאטייב יירד רענייזא
 טגנאלרעד םיא ןוא ,טאדלאס א ןפורענוצ טָאה רעציפא רעד ..עבוטש-ביירש
 -עגסיוא ריז ,טריטולאסענּפַא טָאה טאדלַאס רעד .טרעװנַאק זטכאמראפ א
 .סיוראפ ןייג !סייהעג רימ ןוא ,לסקא ןפיוא סקיב יד זפראווראפ ,טיירד

 ןרעסַאװ א ןעוועג זיא סָאוװו ,קסרעשט לטעטש םוצ ןעמוקעג ןענייז רימ
 -אב זיא ?טעטש סָאד .רעגאל עיצארטנעצנַאק םנופ רעטעמַאליק רימ-יירד
 ריוא טָאה סע .ןקאילַאּפ ?ייטנטסרעמ ,תושפנ טרעדנוה עכעלטע ןופ ןענאטש
 ,תוחּפשמ עשידיי 80-20 םורא ןופ עדניימעג עשידיי עקניניילק א טגנַאמראפ
 ענייש א ?ידבהל יוװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,לכלוש א ,לּפמעט ןקניניילס א טימ
 ,למלוע-תיב א ,"ףאהדירפ" רערעדנוזאב א !עוועג ייברעד זיא דיוא .הלפית
 ,לקראּפ קיטכיצ ,ןייש א יו ןעזעגסיוא טָאה סאו

 טכארבעג דימ טָאה ,לססא ןפיוא סקיב ןטימ ,טאדלַאס רעשישטייד רעד
 ןָאטעגנָא .ןיילא רעניבאר רעד ןזיוואב דיז טָאה דלאב .זיוה ןיא רעניבאר םוצ
 רע .טלַאגענּפַא םינּפ עקידכעלייק סָאד ,טודרוס זלעקנוט א ןיא ןעוועג רע זיא

 ןענאטשעג טינ טציא טלאו דיא יו קורדנייא םעד טכאמענ רימ ףיוא טָאה
 ....זדנַאיסק ןשיליוּפ א ראפ ראנ ,בר זשידיי א ראפ

 דעד .טרעוונאק ןטכאמראפ םעד טגנאלרעד םיא טָאה טאדלַאס רעד
 -רעביא ?לענש ,ריּפאּפ א סעּפע ןעמונעגסיורא ,טנפעעגפיוא םיא טָאה רעניבאר
 -ימ ףיוא קוק םענדַאמ א סעּפע ןבעגעג ,ןניוא יד טימ םעד רעביא ןפַאלעג
 -סיוא ןבייהעגנַא דלאב רַאנ ,ןצעז ריז ןטעבעג טינ וליפא דימ ,טייז רעד זופ
 : ןטכילפ ענייז זריפ

 -סיוא ןעמונעג רימ ןוא שיט-ביירש ןייז ייב טצעזענקעווא ךיז טָאה רע
 ריא וװ ,םוק ךיא ןענאוו ןופ ,עילימאפ ןיימ ,ןעמַאנ ןיימ זיא סָאװ ,ןנערפ
 .טנרעלעג זבַאה דיא סָאװ ןוא ננאל יוװ ,טנרעלעג בָאה

 רַאנ .וורחא זורחא ?לעו ,זושאר זושאר לע טרעפטנעעג םיא בָאה דיא
 בַאה ךיא גנאל יו ןוא סאו" ,עגארפ רעטצעל רעד וצ ןעמוקעג זיא סע יוװ
 הליגמ יד םירוּפ טנעייל סָאװ ,ארוק לעב רעד יוװ טקנוּפ דיא בָאה ,"טנרעלעג
 ,םעטָא ןייא ןיא ןייא ייז רע טננילש "זמה ינב תרשע" יד וצ טמוס רע יוװ זוא
 רעד ךָאנ ענייא םיא ראפ ןענעכעדסיוא ןעמונעג תחא המישנב דיא בָאה יוזא
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 אבב ,אמק אבב : טנרעלעג בַָאה דיא סָאוװ ,תורמנ יד ןופ ןעמענ יד רערעדנא

 טָאה רע .א"א םיחסּפ ,תומבי תובותכ ,זישודיק ,זיטינ ,ארתב אבב ,אעיצמ
 -- טדער רענייא יו ,טנאק יד ףיוא בייה א ןבעגעג ,ןקַארשרעד יו סעּפע דיז
 .טלעטשעג טינ רימ רע טָאה שעגארפ ערעטייוו ןייק . . . גונעג ןייז ןיוש לאז
 ןלָאר יד טימ םיא טימ זטייב טינ ריז לָאז דיא זא טאהעג ארומ טָאה רע םינּפה
 . . . !רעהראפ זלעוו טינ םיא זוא

 א ןיא טגיילעגניירא סע ,ריּפאּפ א ףיוא ןבירשעגנַא סעּפע טאה רע
 זענאטשעג טייצ עצנאגנ יד זיא סָאװ ,טאדלַאס םעד טגנאלרעד סע ןוא טרעוונַאק
 .רעציפא זא ראפ יוװו םיא ראפ

 קיטיינ ראפ ןענופענ טינ וליפא רעניבאר רעד טָאה ןיינקעווא םייב םנה

 ךַאד ,ןעמאזקע ןעצנאנ ןיימ ןופ ןיז םעד ןנעוו זיא סָאו שטָאכ ןגָאז וצ רימ
 .ןטלאהענסיוא ןעמאזקע םעד בָאה דיא זא ,טליפעג דיא בַאה

 ,ודלָאמעג רימ רעציפַא-דאוו רעד טָאה ,רעגאל ןיא קירוצ קידנעמוק
 רעליש א ןיב ךיא זא ,טקיטעטשאב טָאה ,קסרעשט ןופ רעניבאר-דלעפ רעד זא
 -אב ןצנאגניא רעטייוו זוא ןַא טנייה ןופ דיא רעוו רעבירעד .עינַאלַאעט זופ
 זבייהרעד טציא ןיב דיא .רענאל ןרעסיוא ןוא רענאל םניא ,טעברא זופ טיירפ
 .רעגנוה ןופ זבראטש וצ --- יירפ ןוא ,טעברא ןופ יירפ ןעוועגנ ןיב דיא .ןרָאװעג

 םעד ןעקנאדראפ וצ טאהעג ךיא בַאה גנובייהרעד רעקיזָאד רעד ראפ
 טלאטשעג םניא טקעלּפטנא רימ וצ ריז טָאה סָאװ ,"איבנה והילא" זביל ,זרעייט
 יילרעלא ףיוא טדערעג טָאה סָאװ ,רעציפא-רעטנוא ןשידיישינעמור םעד ןופ
 -ענ םעד ןיא רעשטעמלַאדה "רש" רעד ןעוועג זיא ןוא ,תונושל ןוא זכארפשי
 .קסרעשט -- רעגאלדזעננאפ

 רעגנוה

 בקעי ,םירבח ענייפ ."עבוטש:ביירש" רעד ןיא ןיוש ןטעברא רימ
 זוא ,גנאווצ דרוד ,ענעגנאפעג עטושּפ יו ןטעברא ,יקצולס זרהא זוא זיוועל
 דָאנ ןבָאה ייז .רעקיליוויירפ סלא טעברא ,"עינַאלַאעט ןופ רעליש א" יוװ ,דיא
 זיימ ןופ תוכז זיא ,ריא ןוא ,שטייד ףיוא ןעמאזקע ןא ןבענּפָא טפראדעג רעירפ
 ,רעניבאר-דלעפ ןשישטייד םנופ ןנַארקעג בָאה דיא סָאװ ,"תונבר ףיוא הכימס"
 .ורַאװעג רוטּפ ריוא םעד זופ זיב

 ויא סע ! ןדעדונ א שממ ,היחמ א זיא ,"עבוטש-ביירש" רעד ןיא ,ַאד
 דַאנ טימ ןעמאזוצ ןשיט עננאל ייווצ םורא ןציז רימ .קיטכיל ןוא םעראוו ַאד
 -רעדנוה יד ןביירשראפ ןייא ןיא ןטלאה ןוא ,רעביירש ענעגנאפענ קילדנעצ א
 .סעקיוועשלַאב יד ,"סעקינעלּפ" עיינ רעט

 ןוא רעייז זיא ענעגנאפעג ןופ סעטסיל יד ןטעבראסיוא זופ טעברא יד
 ,עכעלטסניּפ א ןוא עיונעג א רעייז ןייז זומ עיצארטסינער יד .עקיטכיוו א רעייז
 .םעטסיס ןשישטייד םעד טיול ןוא ןילּפיצסיד רעננערטש רעשישטייד רעד טיול
 .ונארפ רעקיידנעצ ףיוא ןרעפטנע וצ ןעוועג כיוחס זיא רענעגנאפעג רעדעי



 ףלַאז .9 220

 ,טבעלעג וװ ,ןריובעג וװ ,טעטילאנאיצאנ ,עיגילער ,עילימאפ ,זעמַאנ ,לשמל
 רעייז ,ןעמענ ערעייז ,רעדניק לפיוו ,בייוו ןופ ןעמַאנ ,רעטבייוואב יצ ,ףוראב
 ןענייז ּוװ ,עמאמ-עטאט סמענעגנאפעג םנופ זעמענ יד ,טכעלשענ רעייז ,רעטלע
 ,ובָארגאב ןעוו ,ןברַאטשעג ןעוו ,גנוקיטפעשאב רעייז ,ןרָאװעג ןריובעג ייז
 תוס םוצ ןוא ,זעוט ייז סאו ,זעניוװ ייז ּוװ ,רעטסעווש רעדירב ,םישרוי לפיוו
 ,עטָאר רעכלעוו ןופ ,קלַאּפ א ראפ סָאװ ןופ ; טסניד-רעטילימ ןגעוו סענארפ
 -ניירא ּוװ ,זנַאלשעג ריז ּוװ ,טנידעג ּווװ ,יימרא רעד ןיא גנאל יוװ ,גנאר ,דָאווז
 .ו"אא "ןזעלּפ" ןיא ןלאפעג

 .סעיּפָאק יירד ןיא ןלעטשפיונוצ טפראדענ ןעמ טָאה ץלא סָאד טָא
 טפראדעג טָאה רע סָאװ ,רעמונ ןייז ןבָאה טזומעג טָאה רענעגנאפעג רערעי
 -ילּפוד אזא ענייא ןוא ,לטראק ןייז ,םישובלמ ענייז ףיוא ןנַארט קידנעטש
 רימת ריז טָאה ,םענעגנאפעג םנופ עטכישעגנסנבעל רעקיזָאד רעד טימ עיצאק
 וצ זא יוזא ,רעגאל ןיא (לייפ) "קעט-זטראס" ןלארטנעצ םעד ןיא ןענופעג
 עגארפנַא ןא ןעמוקעגנַא רַאנ זיא סע ןעוו ,טונימ רעדעי וצ ןוא טייצ רעדעי
 עלא םיא ןגעוו ןבעג טנעקעג ריילג ןעמ טָאה ,םענעגנאפעג ןסיוועג א זנעוו
 .תועידי

 ,ענעגנאפעג עטעדליבעג באטש א ןופ ןרָאװעג ןַאטענ זיא ץלא סָאד
 סאוו ,זרילאווניא רעדָא ןטאדלאס עשישטייד עטלא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא
 .טסניד רעוויטקא ראפ טניוטעגסיוא טינ ירמנל ןיוש ריז ןבָאב

 רצוי זוא םיתרשמ ,רעצעזרעביא ,רעעזפיוא ,רעביירש עקיזַאד יד טָא
 ןבָאה ייז .לארשי ינב וניחא ןופ ןענאטשאב ?ייטנטסרעמ זענייז םיתרשמ
 ,סאראב ןרעסעב א ןיא ןפַאלשעג ; גנולדנאהאב עטריגעליווירּפ א ןנַארקעג
 ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןטרָאּפסאּפ ,"ןזייווסיוא" עלעיצעּפס טאהעג וליפא ןבָאה
 ,רעגאל םעד רעסיוא טייצ רעסיוועג א ףיוא ןזיינוצסיורא טכער סָאד ןבעגעג ייז
 גו ,לטעטש ןשינכש ןיא ןייגניירא רעדָא ,רעמראפ ןטנַאנ א וצ ריז זּפאכניירא
 ,פעניש א רעדַא ?דמעה א ,ערדלַאס רעטלנומשעגסיורא ןא ןופ זיירּפ ןראפ
 עטריגעליווירּפ עקיזַאד יד .טייצלַאמ ןטאז א ןסעּפָא טנעקענ טרָאד ןעמ טָאה
 ,ענעגנאפעג ערעדנא יד דצמ ריז וצ ןפורעגסיורא טָאה ענעגנאפעג עירָאנעטאק
 ועו טרפב . . . האנש ןוא האנק סָאמ עשביה א ,עשיסור יד זופ סרעדנוזאב
 טכיורבסימ {זבַאה סָאו ,עכלעזא ןענופעג דָאנ ןרעיודאב םוצ ריז ןבָאה סע
 .. . עיגעליווירּפ רעייז

 ריז טָאה ,קסרעשט ןיא טפאשנעגנאפעג ןיא ןטעטילאנַאיצאנ עלא ןופ
 טקוקעג ןעמ טָאה ענעגנאפעג עשילגנע יד ףיוא .ןטסגרעמא טבעלעג זסור יד
 טכארטאב ןעמ טַאה עשיסור יד .ןטארקַאטסירא ףיוא ,רעיצירטאּפ ףיוא יוז
 יד ןָאט וצ רַאנ זיא עבאגפיוא עקיצנייא רעייז סָאװ ,טכענק יוװ ,רעייבעלּפ יו
 .טעברא עטססיצומש ,עטסרעווש

 ןופ דָאנ ןוא ,רעטניזעגנ ,טיובעג רעקראטש סור יד ןענייז ,סנטשרע
 ,סנטייוצ .ןטעברא עשיזיפ ,ערעווש יילרעלא וצ ןעוועג טניווועג םייה רעד
 לָאז סע רעוו טינ ןבַאה סאו ,םימותי עקידעבעל יו טכארטאב ייז ןעמ טָאה
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 יד ,ָאטינ ןיוש ךַאד זיא ראצ רעד  .ייז ראפ ןעמעננַא ריז ןוא ןלעטשנייא ריז
 ךָאנ טָאה ןראסימַאק-סקלַאֿפ עריא טימ גנוריגער ערענַאיצולַאװער עשיסור
 ןעוועג ךָאנ יז זיא וצרעד .טעטירַאטיוא עטנעקרענא ,עטמיטשאב ןייק טינ
 . ....ןשינעײרדּפָאק עכעלרעניא ?יפוצ טימ זעמונראפ

 זייק .ץעזעג ןייק ןופ ץוש ןרעטנוא זןענאטשענ טינ ייז זענייז רעבירעד
 ןעמ טאה .טכער ערעייז זןצישאב לאז סָאװ ,ךאמּפָא רעלאנָאיצאנרעטניא םוש
 ןצראה ןיא טָאנ טאהעג רָאנ טָאה סע רעוו .ררּפ תדובע לכ ייז טימ ןָאטענסיױא
 ייז .ייז טימ ןפאשענ ריז ןוא טגנַאיענ ייז ,קראק רעייז ףיוא ןטירעג טאה
 ףיוא טקוקעג ךיוא ןיוש ןבָאה ןיילא ייז .טגנלָאפענ ןוא ןגיוושעג זבאה ,דעבענ
 יו ןוא .ןשטנעמ סאלק ןקירעדינ א וצ טרעהעג עקאט ןטלַאװ ייז יוװ ,דיז
 . . .פרוג ןרעטיב םעד ןעוועג הבהאב לבקמ ,ןפאלקש עתמא

 ריז ןטלַאו ייז וו טבעלעג ַאד ןבאה ,רעבָא ענעגנאפעג עשילגנע יד
 ,ןַאטעגנַא רעסעב ןעננאגעג ןענייז ייז .ןטרָאגנייװ ןיא ןטאט רעייז ייב ןענופעג
 ןפיוא זיולב ןזיוועגנא ןעוװעג טינ ךדיוא ןענייז ייז .רעקיטכיצ ןזוא רענייר
 -רעד ךיז זבָאה ייז .ךיק-רענאל רעניימענלא רעד ןופ זייּפש ?סיב םענרעזימ
 עטקישעגוצ ?עיצעּפס יד ףיוא ןוא םייה רעד ןופ זייּפש זןטקישעגוצ זפיוא טרענ
 טקינייראפ ,ןעמאזוצ ןטלאהעג ךיז ןבָאה ייז .ץיירק ןטיור םנופ דעלקעּפ
 .גנונדרָא רענעגייא ןא רעטנוא

 ןעוו .ץעזעג ןלאנַאיצאנרעטניא זטיול טמוק ייז סָאװ טסווועג ןבַאה ייז
 זויא סע ןעו טָאה רענאל-ןעננאפעג םנופ עיצארטסינימדא עשירעטילימ יד
 ךאמּפָא ןלאנַאיצאנרעטניא םניא טקנוּפ זיא סע {כלעוו ןצעלראפ טווורּפעג
 ,טכער רעייז טרעדַאפעג ןוא טריטסעטָארּפ דלאב ייז ןבָאה ,ענעגנאפעג ראפ
 א טָאה .טאהעג ארומ יא ןוא טאהעג ץרא-דרד יא ייז ראפ עקאט ןעמ טָאה
 רעד ףיוא ןלעטש ריז ןייג טפראדעג ,טסימרוטשד-דנאל א ,טאדלאס רעשישטייד
 ראג ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ דלאב רע זיא ,ןקאראב עשילננע יד זבעל דאוו
 ,טקעּפסער ןוא ץנארעלַאט טימ ייז וצ ןניוצאב דיז טָאה רע .ןשטנעמ רעדנא זא

 -נעגנאפעג רעייז ןיא ןליפא ןבַאה ,םיסחוימ עשילגנע עקיזַאד יד טא
 רעייז טביאענסיוא {ןבָאה ייז עכלעוו רעביא ןפאלקש טאהענ דךיוא ,טפאש
 םעד ראפ .ענעננאפענ עשיסור ,ענדיב ערעזדנוא ןעוועג זענייז סָאד .,הלשממ
 ןבָאה ןיילא ייז סאוו ,שיילפ-ןדרעפ רעלקערב ןוא סעבאשז יד טימ ּפוז ?סיב
 וטימ טיורב ?קיטש ןראפ ךָאנ טרער רעוו ,םעד וצ ןרירוצ ךדיז טלָאװעג טינ
 לצינשּפָא ןא ראפ רעדַא ,לעמ-זענאטשאק ןטשימראפ ןוא יורטש םענעלַאמעצ
 ,טנאה רעטיירב רעד טימ ןעקנַאשעגקעוװא ייז ןבָאה ייז סָאװ ,סָאריּפאּפ א ןופ

 ערעייז ןשאוועג ,וקאראכ ערעייז טקיניירעג ,טרעקעג עשיסור ערעזדנוא זבַאה
 .ךיש ערעייז טצוּפעג ןוא שעוו

 ןענופעג דיז זבַאה ,דנאטשוצ ןרעקירעיורט ,זרענרע ליפ א ןיא ךדָאנ רעבָא
 ראפ טכארטאב זיא סע יװ ךָאנ ןעמ טָאה עשיסור יד ביוא .רענעילאטיא יד
 -ענ ןשטייד עבלעז יד ןבָאה ,ןעלרעק עמאזטעברא ראפ ,טנעמעלע ןכעלצונ א
 ןטערטעצ ייז ףראד ןעמ סָאװ ,םירעוו ףיוא יו רענעילאטיא יד ףיוא טקוק
 | .סיפ יד טימ
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 רעד ןיא טָאה עילאטיא סָאו ,ראפרעד ןעוועג סָאד זיא ,סנטשרע
 -נוא-ריירטסע ,דנאלשטייד ןשיווצ דנוב-יירד םעד זטארראפ טונימ רעטצעל
 -כאווש ,טײקנזַאלענּפָא רעכעלנעזרעּפ רעד טימ ,סנטייווצ .;עילאטיא ןוא זראנ
 .סורדנייא ןרעוש א ןכעלטיא ףיוא טכאמעג ייז ןבָאה ,טייקנכַארקעצ ,טייק
 םנופ ןזָאלבעג ןבָאה סָאװ ,זטניוו עזייב ,עטלאק יד טימ ,טאמילק רעפראש רעד
 ריז טאה ,טנייועגוצ ןעוועג טינ ןענייז ייז סָאו וצ ,םי ןשיטלאב ,זשינכש
 -ניא רָאג ןיוש ייז טָאה רעגנוה רעד .טנוזענ רעייז ףיוא זפורענּפא קראטש
 ףיוא ןעייר ערעייז טעיסַאקעג תומה-ראלמ רעד עקאט טָאה .ןגַאלשרעד זצנאג
 .ססניל ףיוא זוא סטכער

 רעביא ,סנטאש עלעקנוט יוװ ,ןכיילשמורא ריז ייז ןגעלפ געט עצנאנ
 סעּפע ןעניפעג וצ טרעטשינעג ,טכוזעג זניוא עקידרעביפ טימ ןוא ןקאראב יד
 וצ ןענעבנגוצ ריז ייז ןגעלפ לַאמנייא טינ .,רעגנוה רעייז ןליטש וצ סָאװ טימ
 -עגנוה יו ןוא ,דיק טייז רענעי ףיוא ןנעלענ זיא סָאװ ןטסאק-טסימ זסיורג םעד
 ייז ראפרעד ןנעלפ ןשטייד יד .לאפּפָא םעד ןיא טעיַָארעג ךיז ,ץעק עקיר
 ,סרעייז זַאטעג דיז זבַאה ייז ןוא ,רעטיר טימ ןוא סנקעטש טימ ןתיממ ,ןגָאלש

 טלָאװעג ןבָאה ,טייצלַאמ "ןשימייה" ןקאמשעג א ךָאנ ,רעדנעלגנע יד
 וצ זפראוורעבירא לאמנייא טינ ייז ןנעלפ ,סאּפש ?סיבא ןבַאה ,זריזומא ריז
 עכעלטע ,(סעראכוס) זטעלאג עסייוו עכעלטע ןטָארד יד רעביא רענעילאטיא יד
 עקירעגנוה עקיזָאד יד טנעלפ ,דאלַאקַאש רעלקיטש רַאּפ א רעדַא ןסָאריּפאּפ
 יד ענייא קידנסיוטש ,ןּפאכוצפיוא סע דרע רעד וצ ףרָאװ א ןבעג דיז הנחמ
 -וצ יוזא ריז ןנעלפ ייז .ּפעק יד טימ ןוא סיפ יד טימ ,טנעה יד טימ ערעדנא
 טנעקעג טינ טלַאמעד ייז טאה חוכ ןייס זא ,ןליונקפיונוצ זוא ןרעטנַאלּפּפיונ
 ןופ ןייטש םיסחוימ עשילגנע יד ןגעלפ השעמ תעשב ןוא ןסייררעדנאנאפ
 .... רעטכעלעג ראפ ריז ןכייק ןוא סנטייוו רעד

 א : םענייניא ליורג ןוא האנש טימ ןליפנַא דימ טנעלפ ענעצס אזא
 ןנינעגראפ עלעסיב ןייז קידנעטש טכוז סָאװ ,ןשטנעמ ןטאז םעד וצ האנש
 יד זיא סָאװ ,זשטנעמ םעד קידנעעזוצ ליורג א ןוא ,זטייווצ זופ זובשח ןפיוא
 הגרדמ רעד וצ טריפרעד רעננוה םעד בילוצ טרעוו ,זשינעפעשאב עלא ןופ זיורק
 עקראטש א ןּפאכמורא ךיוא דימ טנעלפ טלַאמעד .היח רעקיסיפ-ריפ א ןופ
 -נעייווצ םעד טָא ןפאשּפָא ליוו סָאװ ,עיצולַאװער רעשיסור רעד וצ טפאשקנעב
 .טפאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ?ביא זסואימ זקיד

 8 לא הא 58 א

 יו ןיוש ןענייז ענעננאפענ יד ,טכאנ יד ןעמוקעגנָא זיא סע רָאנ יוװ :
 טגעלפ ,עטכאמשראפ ןוא עקירעגנוה ןופ ףָאלש םעד ןפָאלשעגנייא זיא סע
 ראפ רענאל ןטרילָאזיא ,ןטייוו טינ םנופ זדנוא וצ ןגָארטרעד ןעמענ ךיז דלאב
 -ייּפש א ,יירעכייק א ,יירעטסוה עכעלקערש א ,עקנארק זָאלוקרעבוט-רעוװש יד
 ןעמ וא ,ןעגנול עגעסערפעצ ,עקנארק רעטרעדנוה ןופ יירעקארכ א ןוא ,יירש
 .ןכאמוצ טנעקעג טינ גיוא ןייק טימ טָאה
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 לווייט רעד רָאנ סאו ,עילעּפאק עשילעה ןימ אזא ןעוועג סעּפע זיא סָאד
 יד זא ,טלאמעד רימ ריז טָאה טכודעג .ןטכארטסיוא טנעסעג טָאה ןיילא
 ,טצפיז ,טעקארכ ,טייּפש ,טסוה טלעוו עצנאג יד ;עקנארק א טניל טלעוו עצנאג
 סָאד . . . ןיירא טכאנ רערעטצניפ רעד ןיא טליש ןוא טגָאלק ,טנייוו ,טצכערק
 םוצ ןשטנעמ עטסינײּפעג ,עכעלקילגמוא ןופ טסעטַארּפ ןימ אזא ןעוועג ןיא
 . . . ?מיה ןעמוטש ,ןטנרעטשעגסיוא

 .טרוה ןיא ,רעגאל-ןזַאלוקרעבוט םניא ,ןטרַאד ןעמ ןזיא ןברַאטשעג
 -רעדורב" ןלאנַאיצאנרעטניא ןקידתופתושב םעד ףיוא ןעמ טָאה גָאט רעדעי
 טָאה טכאמ עשישטייד יד .םירבק רעסילדנעצ ןבָארנעג ןימלע-תיב "רבק
 .עקידעבעל יד וצ יו דסח רעמ ענעגנאפעג עטיוט עקיזַאד יד וצ ןזיוועגסיורא
 רעמ ןיוש ןעמ טָאה םיאנוש עטיוט יד סָאוװ ראפרעד ןעוועג סָאד זיא רשפא

 .. 4 ןענעמרַאק טפראדעג טינ

 א טימ טגרָאזאב רענאל רעזדנוא טָאה עיצארטסינימדא עשישטייד יד
 םעד ןופ בלאה יו סיורג יוזא ןעוועג טינ ריש זיא סָאװ ,םלוע-תיב םענייש

 עשירטעמיס עכיילגנ ןיא ןניוצעג ריז זבָאה םירבק ןעייר עגנאל יד . . . רעגאל
 יד טימ ,רעלמימלצ עכעלטייהנייא עקנייינ ןוא עטלא רעטרעדנוה יד .תורוש
 ,וריי ראפ רדעלדוד-ךןגמס רעקילדנעצ ןוא רענאדעמכאמ ראפ דעלהנבל עבלאה
 . . . טּפאכראפ גיוא סָאד שממ ןזבַָאה

 ,ריילנ טלדנאהאב םיאנוש עטיוט עריא טָאה טכאפ עשישטייד יד ,ָאי
 . .. .ןביולג רעדָא עסאר ,קלָאפ ןופ דיישרעטנוא ןַא

 לא הא הא הא = א

 -עננָא רענאל םעד ןיא זיא ,טָאבראפ ןגנערטש םעד ףיוא קידנקוק טינ
 זעמ טָאה טלדנאהענ ."?דנאה" רעטפאהבעל ,רעכעלנייוועגרעסיוא זא זעגנאג
 זוא טפיוקעג טָאה ןעמ ןדיירסיורא טנעקעג טָאה ל?ליומ א רַאנ סָאװ ,ץלא טימ
 זופ זענאטשאב זיא סאו ,טיורב ?עקייּפ" סָאד ןרעדנא םעד םענייא טפיוקראפ
 טימ ךיז טָאה ןעמ רעדָא .,ןָאזרעּפ א ראפ גָאט א םארג סרעדנוה ייווצ ענראק
 -עג ןופ חיר םעד טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןסָאריּפאּפ יירד-ייווצ א ףיוא ןטיבעג םעד
 -פיוא ןענוגראפ טינ ךיז ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ .רעטעלב-זיירכ עטנקירט
 .קאבאטיסָאריּפאּפ א ראפרעד ןגירק וצ יבא ,טיורב-תיזכ סָאד זסעוצ

 רעד יו רעקראטש רס א !עוועג זיא ןרעכייר םוצ רעגנוה רעד םורָאװ
 ןופ עלעשיק ןטימ עלעביצ סָאד טפיוקראפ טָאה ןעמ .טיורב דאנ רעגנוה
 סָאד ,סעסדַאלַאק ענרעצליה יד ,לוויטש יד ,לעניש םעד ,ערדלאק יד ,סנּפַאקוצ
 -ראפ ןעמ טָאה בייל ןופ ?דמעה סָאד וליפא .עלעסיש ןטימ ?פע5 ענעלאטעמ
 רַאּפ א רעדַא ,סָאריּפאּפ א ,טיורב עלעקיטש א םעד ראפ ןגירק וצ יבא ,טפיוק
 טָאה ןעמ יוזא יוװ טסנווענ טאה ןיילא טָאג רַאנ סָאװ ,לפַאטראק ענעריורפעגוצ
 טָאה ןעמ םיסנ א ראפ סָאװו טימ ןוא טעברא רעד ייב ןץיענרע טעבנגענּפָא סע
 . .. . ןיירא רעגאל ןיא טלגומשעגניירא סע
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 -ער רעקידקיטנוז רעד וצ ןעמוק טעװ סע זא ,טסּוװעג טָאה ןעמ םגה
 טָאה דָאד ,זרעוו טפַארטשאב ננערטש ןעמ טעוװ ןלעפ טעװ סעּפע זא ןוא עיזיוו

 -ןסאמ א ןעמונעגנַא טָאה ןוא טילבעג טָאה ?דנאה רעד .ןטלאהענּפַא טינ סע
 ,רעטקאראכ

 טָאה ,ענעגנאפעג עיטראּפ עיינ א ןריפ וצ טכארבעג טָאה ןעמ דיג יו
 -ענמורא ייז ןוא ?גייפ-ביור הנחמס א יוװ ייז וצ ןָאטעג זַאְל א דלאב ריז זעמ
 דירש ןייס זיא טייקמערַא ?סיב רעייז ןופ זא ,יוזא ןטייז עלא ןופ טרעכאש
 -עּפש ןעוועג זיא ךיוא יוזא ,זדנוא טימ ןעוועגנ זיא יוזא .זבילבענ טינ טילּפו
 ץעגרע זופ רעהא טכארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןסָארטאמ רעטרעדנוה יד טימ רעט
 ,עליוויצ יד טימ ןעמוקעגרַאפ זיא ךיוא יוזא ןוא ,םי ןצראווש םייב טרָאּפ א
 .וטנגעג עטריּפוקַא ,עקידחרזמ יד ןופ רעהא ןבירטענפיונוצ טָאה ןעמ סָאװ

 -עגנָא רענאל םנופ עיצארטסינימדא עשישטייד יד טָאה זייווכעלסיב
 עצנאג סָאד טָאה ףוסדלכ-פוס לייו .רעגניפ יד דרוד לדנאה זפיוא זקוק זבייה
 ייז וצ ןלאפענניירא יו ייס ןעלקיטרא ערעדנא ןוא רעדיילק ,זכאז זופ ןגעמראפ
 ייס ןוא רענאל ןיא ןטאדלַאס עשישטייד יד ייס םורָאוו .ןיירא טנעה יד ןיא
 -ענסיוא קראטש ןעוועגנ ןיילא ןענייז ,גנורעקלעפאב עשישטייד עקימורא יד
 ערעזדנוא ןעוועג ייז ןענייז ,ףייז ?קיטש א ,דמעה א ,עקעד א רָאנ טרעגנוה
 . . . רעלטימראפ ערעייז ןעוועג ןענייז רימ ןוא ,םינוק עטסעב

 : ןזײרּפ עטמיטשאב טסעפ טיול הרוחס רעד ראפ ייז ןבָאה טלָאצעג
 ;לטיורב ןבלאה א -- דמעה א ראפ ;לטיורב ץנאנ א -- ערדלָאק א ראפ
 .וו"אא לפָאטראק טנופ רַאּפ א רעדַא ,לטיורב ?טרעפ א --- ףייז לקיטש א ראפ
 ,"ןייש-ריסאּפ" א ןציזאב וצ קילנ סָאד טאהעג ןיוש ןבַאה סָאװ ,ענעגנאפעג יד
 טליּפשעג ןבָאה ייז .סעיצקאזנארט עלא יד טָא ןופ רעריפנָא יד ןעוועג ןענייז
 ןבָאה סָאו ,ןטסידנאבָארטנַאק ענעבירטעגכרוד ,ערטיכ ,עתמא ןופ לָאר יד
 ,סערדלאק יד ,ה"ד ,הרוחסי"רעגאל" יד ןעלגומשסיורא רָאנ טינ רעירפ טפראדענ
 ייז רַאנ ,דיז םורא ןעלקיוומורא טנעלפ ןעמ סָאװ ,רעדמעה יד ,זעלטנאמ יד
 טָאה ןעמ סָאװ טימ ,"עטוילאוו" יד קירוצ ןעלגומשניירא טפראדעג דיוא זבַאה
 טָאה ןעמ סָאװ ,דעלטיורב עננאל עניד יד ,ה"ד ,הרוחס רעד ראפ טלַאצעג
 יד ןיא רעֶדָא ,לעניש ןופ ?ברא ענעגנאהענּפָארא יד ןיא טקעטשראפ קיצנוק
 .סעראווָאראש עקסטאדלַאס עשיסור ,עטיירב

 ןטיירב ןכרוד םולשב קירוצ ןוא ןיהא ןעננאנעגכרוד זיא ןעמ ןעוו ןוא

 ךעלקריוו ןעמ טָאה ,ךאוו עשישטייד עגנערטש א ןענאטשעג זיא סע ּוװ ,רעיוט
 .. ..ןשטנעב ?מונ טפראדעג

 זופ טיבעג ןקיזַאד םעד טָא ףיוא זא ,ןייז הדוותמו הדומ דיז זומ ריא
 -סיורא ,"עינַאלַאעט ןופ טנעדוטס" ,דיא בָאה ,"דנאבארטנַאק" ןטימ ?דנאה
 טפראדעג דיז בָאה דיא ןעוו לָאמ רעדעי .ןטייקיאעפ עשינואג שממ זזיוועג
 -ראפ סעּפע ריא געלפ ,סקיב רעד טימ רמוש ןשישטייד םעד ייבראפ ןכיילשכרוד
 סיורא קידנעטש געלפ ךיא .הארנ הניאו האור ןימ אזא ןיא ןרעוו טלדנאוו
 .זרַאװעג טלכיורטשעג טינ הלילח לַאמ ןייא ןייק ןוא ,םולשב זיירא זוא םולשב
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 רעיירטעג א ןופ לָאר רעד ןיא טלדנאווראפ דיוא ןיוש רימ טָאה סָאד
 עניימ ךינ יו .רעדניק עקירעגנוה עריא ראפ שפנירסומ ריז זיא סָאװ ,ןעמאמ
 טעברא רעד טימ ןקיטראפּפַא דיז ןנעלפ ,יקצול ןרהא ןוא ןיוועל בקעי ,םירבח

 ערעשטעוו עקאמשעג א ייז ףיוא ןטראוו ןיוש טגעלפ ,עבוטש-ביירש רעד זיא
 .ןרָאװעג טיירנעגוצ טנעה ענעגייא עניימ דרוד עקאט זיא סָאװ ,דלמה דיכ

 טינ טָאה ,"דנאבארטנאק םענהפירט" ןטימ ?דנאה רעקיזָאד רעד טָא
 -ראפ וצ ןפלָאהעג דיוא טָאה ראנ ,תויח ?סיב סָאד ןטלאהרעד וצ ןפלָאהעג רַאנ
 טימ יוו ןעלבארנ לָאמנייא טינ טנעלפ סאו ,טײקינַאטַאנַאמ עיורג יד ןביירט
 .המשנ רעד ייב לנענ עשיצעק

 תונוגע עשישטייד יד

 דיז ןגעלפ ,רעלעטניוו-ננילירפ עביל יד ןזָאלב ןעמונעג ןבָאה סע ריג יו
 םירעיוּפ עשישטייד עיורגיזיירג ,עטלא ןזָאלּפָארא רעפרעד עקימורא יד ןופ
 ךַאנ ,רענאל ןיא רעהא ןעמוקעגנ ןענייז סָאו ,סעטרעיוּפ עטנוזענ ,עננוי ןוא
 ענעננאפענ יד ןשיווצ טכוזעג זבַאה םירעיוּפ עטלא יד תעב .רעטעברא-םראפ
 טגנוי ,עדנַאלב יד ,סעטרעיוּפ יד ןבָאה ,זעגנוי עמאזטעברא ,עטנוזעג זיולב
 עטסיוו ןעוועג גנאל ןיוש ןענייז ייז ןופ לייט רעטסערנ רעד סָאװ ,סעקשטייד
 -טבאלש יד ףיוא ןלאפעג גנאל ןיוש ןענייז רענעמ עגנוי ערעייז לייוו ,תונמלא
 -נאפעג עשיסור עכלעזא םייהא ןעגנערב וצ טימאב קראטש דיז ןבָאה ,רעדלעפ
 ןייז דיוא ןלָאז רַאנ ,טעברא רעד וצ ןניוטסיוא רָאנ טינ ךיז ןלָאז סָאװ ,ענעג
 רעטסערג רעד עקאט ןוא . . . ןקוקוצנָא סָאװ ָאד זיא סע ןעמעוו ףיוא עכלעזא
 טינ טייצ רעד טימ ןבָאה ,ענעננאפעג עטלייוורעדסיוא עקיזָאד יד טָא ןופ לייט
 ךיוא רַאנ ,דלעפ ןיא רעקא םייב ץאלּפ סנאמ ןשישטייד םעד ןעמונראפ רָאנ
 ... עטסָאבעלאב רענייש ,רעגנוי רעד ןופ עביל יד ןענווװועג וליפא טאהעג

 זזומ ראפרעד ןנעלפ ,דעלהנמלא יד ,"סעווטיוו" עגנוי עקיזָאד יד טָא
 ,רעטוּפ לטנופ א ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,דחוש -- "גנוכעטשעב" ןבענ רעירפ
 -ביירש רעד ןופ עטמאאב-טּפיוה יד וצ ,לזעק א ,רעייא קילדנעצ א ,קינָאה ?סיבא
 -ור ןעוועג ןענייז ,ענעבילקעגסיוא עכעלקילג יד ןופ לָאצ עטסערג יד .עבוטש
 .לארעביא ןעננולקעג טָאה ,סרעמראפ עטונ סלא םש רעייז לייוו ,ענעננאפעגנ עשיס

 ךָאנ ןעמוקעג זיא ןעמ זא ,זעזרעד ןבַאה ענעגנאפעג עשיסור יד ריג יו
 ,טנַאזעג סנייטש'מ ,סינַאה ןיא ןוא קיסע ןיא ןצוּפסיוא ןיוש ךיז ייז ןנעלפ ,ייז
 ןוא ,סעטסָאבעלאב עקיטפנוקוצ ערעייז ןופ ןזניוא יד ןיא ןייז וצ זח-אשונ ידכ
 ןיא ,רעננוה ןרעטיב םנופ ,תולג םנופ ןרעוו טזיילעגנסיוא זעמ טעוו הז תוכזב
 רשפא ןוא טפאשטריוו רענייפ א רעביא רעטלאווראפ עיירפ ןרעוו זוא ,רענאל
 . . . סָאבעלאב רעצנאג רעד ןרעוו דיוא טייצ רעד טימ

 ריז זגעלפ סעטרעיוּפ זוא םירעיוּפ עשישטייד יד ןעוו ,גָאט םעד ןיא
 "עבוטש:ביירש" יד טנעלפ ,ןעגנוייםראפ ןביילק וצ רענאל ןיא ןזָאלּפַארא
 טנעלפ ענעגננאפעג רעטרעדנוה .קראמ-זפאלקש ןתמא ןא ןיא ןרעוו טלדנאווראפ
 סעטרעיוּפ עננוי יד ןוא םירעיוּפ יד .הרוש רעגנאל א ןיא ןלעטשסיוא ןעמ
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 ןטכארטאב ןגיוא עקידנשראפ טימ ןוא קירוצ ןוא זיה תרוש יד ןייגייבראפ ןגעלפ
 קראטש יװ ןלוקסומ ענייז ןּפאטאב ,זיא רע ךיוה יו .,טאדידנאק רעדעי
 .ןענייז ייז

 ןיוש טָאה ,"הנוז זנתא" ןרעסערג א טכארבעג טָאה סָאװ עטרעיוּפ יד
 טעװ סָאװ ןוא ןסינענ טעװ דנאל סָאד ןכלעוו ןופ רעטעברא אזא ןגָארקעג
 ...רנאלרעטַאפ ןשישטייד םעד ראפ וברֹו ּורּפ ןופ הווצמ יד ןייז םייקמ דיוא ןיוש
 א ןבעג וצ טעוועלאשזעג ,ענראק א ןעוועג הנמלא-עטרעיוּפ עגנוי יד רעבָא זיא
 ראפרעד ןיוש ריא ןעמ טָאה ,רעביירש-רעביוא ןשישטייד םוצ הנתמ עקידובככב
 עטסָאבעלאב יד טינ ןוא דרע יד טינ סָאװ ,הרוחס עטעראמראפ א טקורעגניירא
 ... .ןבָאה האנה םיא ןופ טעוװ

 -ישטייד יד ןכַארבענסיױא זיא סע ןעוו ,1918 רעבמעווַאנ ןיא ,רעטעּפש
 -נאפעג עשיסור יד םייהא ןקישּפָא ןעמונענ דלאב טָאה ןזעמ ןוא ,עיצולַאװער עש
 -עננַא יד טלעטשעגּפָא ריז ןכַאה סע רָאנ ּוװ ,עיצנאטס רעדעי ייב טָאה ,ענעג
 -עצס עקידנסיירצראה טלניּפשענּפָא ריז ,ענעגנאפעגנ יד טימ ןענַאלאשע עטקאּפ
 עשיסור טאהעג ןבָאה סָאװ ,זעיורפ עשישטייד רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ; סענ
 ףיוא רעדניק דעלציּפ טימ ןענאטשענ ןענייז ,סמראפ ערעייז ףיוא ענעגנאפעג
 ןוא טנייוועג ןבָאה ,טייז רעד ייב רעלּפעק ענעסקאלפ טימ רעדניק ןוא טנעה יד
 : ןרערט דרוד טהנעטעג ןוא סענַאגאוו יד ןופ ןטָארטענּפָא טינ ,טנַאלקעג

 ..? רעביא רימ ורסזאל םעוו טיפ ! רערעייט (רטָאיּפ ,ה"ד) רעטיּפ --

 . ! ? רימ ודסואלראפ םוראוו ,(ןאוויא) ןאהַאי ---

 זיוש ריז ובאה ,סענאּפעטס יד ןוא סענאהָאי יד ,סרעטָאיּפ יד ןוא
 -אב ערעדנא יד טימ ןעמאזוצ ,ןַאגאוו ןטקאּפעג םעד ןיא טשימעגסיוא טאהעג
 רעקיכליה א ןגַארטעג ךיז טָאה סע ןעמעוו ןופ ,ענעננאפעג עשיסור עטיירפ
 ייז ןענייז רעלדנע סָאװ דיז טיירפעג ןוא טלבויעג ןבָאה ייז .רעטכעלעג-קזוה
 -יירפ עקיזָאד יד טָא .טפאשנעגנאפעג רעשישטייד ךעד ןופ ןרָאװעג טיירפאב
 ןופ ןטעבעג יד ןוא ןייוועג סָאד טכליהראפ ןבָאה ןעיירשעג עקיטסול ,עכעל
 . . . םימֹותי עקידעבעל ערעייז ןוא תונונע עשטייד יד

 יד ,רעירא-ןרעה עקיטנייה יד ןשיווצ זא ,טינ קפס ןייק רָאנ ןיא סע
 ראפ טנַארפ ןשיסור !פיוא טציא ריז ןנַאלש סָאװ ,ןּפורט-רעלטיה ענעבילקעג
 ,רעטרעדנוה זאראפ ןענייז ,"םיורסנבעל" רעייז ראפ ןוא "רעריפ" זסיורג רעייז
 --- רערירב עשיסור עכעלבייל ,ענעגייא ערעייז טימ ריז ןזגָאלש סָאװ ,רעטנזיוט
 . ..ןטאט ןייא זופ רעדירב

 ןילּפיצסיד עשישטייד

 .1918 ,רעמוז

 טָאה ,םערוטש א ראפ ,ףַאש ענעקַארשעצ עדאטס א ןופ יוװ ,ןייוועג א

 ןעמוקעג זיא ןייוועג סָאד .ףַאלש ןופ ןסירעגפיוא טכאנ רעד ןטימניא זדנוא
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 ערעייז .ראי 12 זיב 8 ןופ רעטלע םניא ,רעדניק עקירעגנוה רעטרעדנוה ןופ
 -נָא ןבָאה ,טכאנ רערעטצניפ רעד ןיא ןגַאלק ןוא ןענייוועג ערעייז ,ןעיירשעג
 .בייל זרעביא רעבירא זיא דורקס א שזא ,קערש א זדנוא ףיוא ןפרָאוװעג

 ןעמעו טיס 4? רענאל-ןעננאפעג םניא רעדניק רעהא ןעמוק יו ---
 ןרעסאו ףיוא ? טריפעג המחלמ דעלתושפנ עזַאלפליה עקיזַאד יד טָא ןבָאה
 דיז רימ זבַאה -- 7 טפאשנעגנאפעג ןיא ןעמונעג ייז ןעמ טָאה דלעפ-טכאלש
 .טרעדננוועג עלא

 ןפַאלעגסיורא עקירעגיינ רימ ןענייז ,גָאט ףיוא ץַארּפש ןטשרע ןטימ
 ערעדנוזאב ןיא טראּפשראפ טָאה ןעמ סָאװ ,טסעג עקידנענייוו ערעזדנוא ןקוקנָא

 ןבַאה ,ןעזרעד זדנוא זבַאה ייז רַאנ יוװ .גייטש א ןיא תופוע יד יו ןקאראב
 בלאה ,רעדניק רעטרעדנוה זאקראּפ םענעטַארד-קיכעטש םוצ ןטעג זַאל א ךיז

 -סיורא זבַאה ייז .דעלמינּפ עראד ,עכיילב ,עקיצומש טימ ,עסעוורַאב ,עטעקאנ

 טנייועג ,טארד ןקיכעטש םעד ןשיווצ ןופ דעלטנעה עראד ערעייז טקעטשעג
 ףיוא רעיורט א טגָאיעגנַא טָאה סָאװ ,לוק זקידנסיירצראה אזא ןיא ןטעבעג ןוא

 : המשנ רעד

 א זדנוא טיג ,לרעטעפ) ! אבעילכ קעשטָאסוק עיטייד ,אידאיד ---

 .(טיורב עלעקיטש

 .(קירעגנוה ןיב ךיא) ! ןעידָאלַאנ אי --

 .(בראטש דיא) ! ויארימוא אי ---

 -דנוא ןופ טרַאּפשענּפָא זבָאה רימ סָאװ ץלא ןבעגעגקעווא ייז זבַאה רימ

 עכעלטע יד, םייריש עלעסיב סָאד רעבָא .ערעשטעוו רעמערַא רעקיטכענ רעז
 טינ ריש טָאה ,טגנאלרעד ייז ןופ עקינייא ןבָאה רימ סָאװ ,טיורב סעקנירָאקפ
 םעד ףיוא ןפראווענפיורא דיז ןבָאה רעקילדנעצ .נעלשעגנ ןייק וצ טכארבעג
 ןייצ יד טימ ,ליומ ןייז זופ זסיב םעד םיא ןופ ןסירענ ,דניק ןכעלקילנ םענייא
 -רַאב יד טימ ןוא דעלטנעה עטעקאנ יד טימ ןענייז עקירעביא יד .לנענ ןוא

 זוקארשענּפָא טינ ייז טָאה סע .טָארד עקיכעטש יד ףיוא ןכַארקעג דעלסיפ עסעוו
 יד ןופ ןסקיב יד טימ ּפעלק יד ,טכאמעגנ ןיילא דיז ןבָאה ייז סאו זדננוו יד
 ייז .ךאוו רעד ףיוא ייז ןבעל ןענאטשעג ןענייז סָאו ,זטאדלאס עשישטייד
 ןּפוטשוצכרוד ךדיז עקנוראּפש א ,םישוח עלא טימ ,זניוא יד טימ טכוזעג ןבָאה
 .ןסע םוצ זיא סע סָאװ זנירק וצ גוו ץענרע ןפיול זוא

 םנופ שזא ,עניירסוא זופ ןעמוק ייז זא ,טסווורעד ייז זופ דיז זנַאה רימ

 רעד ןיא ץעגרע קעווא ןענייז סעמאמ ןוא סעטאט ערעייז .זייסאב רעקצענַאד

 יילרעלא ןנעק ,"ענירג" יד ןגעק ,"עסייוו" יד ןנעק "עטיור" יד טימ המחלמ

 רעד רעביא זעוועשוב {בייהעגנַא ןבַאה סָאװ ,סעדנאב ערענַאיצולַאװער-רטנַאק

 רעד ייב ןסע וכוז ןעגנאנעג ייז ןענייז .זיילא זבילבעג ייז ןענייז .עניירקוא

 ,רעהא טכארבעג ןוא טּפאכעג ייז ןעמ טָאה .יימרא עיצאּפוסא רעשישטייד
 ןליוו זסע ,זסע זליוו ייז . . . קירעגנוה זענייז ייז . . . קידלוש טינ זענייז ייז
 ייז
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 טרעדורעגפיוא ריז טימ ןבָאה ענעגנאפעג-רעדניק הנחמ עקיזַאד יד טָא
 רעדעי ."רעדניקטסעק" ערעזדנוא ןרָאװעג ןענייז ייז .רענאל ןצנאג םעד
 לקיטש א ,רגב ?קיטש קירעביא ןא ,סעּפע טגַאמראפ רַאנ טָאה סָאװ רענייא
 רימ סָאװ ,תונתמ ערעזדנוא עלא טימ רעבָא .ןבעגעגקעווא ייז סע טָאה ,טיורב
 יז טָאה ריק-רעגאל יד סָאו סעבאשז עלא טימ ןוא טקנעשעגקעווא ייז זבַאה
 ןבילבעג ץלא רָאנ ייז ןענייז ,ענעגנאפעג עסיורג עלא טימ ריילנוצ ,טלעטשענוצ
 .קירעגנוה

 וטעב דיק רעד וצ ןפיול ,ןקאראב יד ןופ ןענעבנגסיורא ריז ןנעלפ ייז
 םוצ ןפיול ייז ןגעלפ ,טרָאד ןופ ןביירטקעווא ייז טגעלפ ןעמ .עיצרַאּפ א רָאג
 ןענייז סעקנאילמעז יד ןופ רעכעד יד ףיוא .,ןעיַאר ןטרָאד דיז ןטסאק-טסימ
 ייז טָאה ןעמ .ןסעגעג ןוא עוויּפארק יד ,רעלזערנ יד ןסירעג ,זכַארקעג ייז
 ןייק טריטסיזקע טינ טָאה ייז ראפ .,ןטלאהנייא טנעקעג טינ ןקאראב יד ןזיא
 ענערָאװעג טמיראב רעטעּפש ענעי יװ טָא ,ןילּפיצסיד םוש ןייק ,ץעזעג םוש
 ,רעגנוי רעד ראפ םעלבַארּפ א ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,"רעדניק עזַאלמייה" עשיסור
 .גנוריגער רעשיטסיװעשלַאב

 ,טצירקעג ןייצ יד טימ טָאה עיצארטסינימדא רענאל עשירעטילימ יד
 -וצ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,הנתמ רעקיזַאד רעד ראפ טכאמ ערעכעה יד ןטלאשעג
 רעד ןרָאװעג טרעטשעצ טעמכ זיא רעהא ןעמוקנַא רעייז טיס .רעהא טקישעג
 .רענאל-ןעגנאפעג םניא רדפס רעטלעטשעגנייא ,רעקיטציא זיב רעצנאג

 טינ רָאנ זיא סע זא ,לכש א ףיוא ןלאפעג זיא טנאדנעמַאק-רענאל רעד
 זצונ םוש ןייק ןעגנערב סָאװ ,רעדניק עדאטס אזא "ןעשאּפ" וצ תילכת ןייק
 ףראד ,קיעפ טינ ייז ןענייז טעברא וצ ביוא .טפאשטריוו רעשטיוד רעד טינ
 ןפיולוצמורא ןרעהפיוא רשפא ייז ןלעוו ,גנודליב ןבעג ,זענרעל שטָאכ ייז ןעמ
 ייז ראפ טנפעענפיוא דלאב טָאה ןעמ ;: השועו רמוא .ןסע ןכוז זיימ יד יוז
 . . . רוטלוק רעשישטייד רעד טימ ןענעמרַאק ייז ןעמונעג ןוא ,לוש א רענאל ןיא

 ,רליב עשימַאק-יגארט סָאד ןעזעג טינ ןגיוא יד טימ ןיילא טָאה סע רעוו
 רעדעי ןגעלפ ,ןעלסקא יד ףיוא ןסקיב טימ ,ןטארלאס עשישטייד יד יוזא יוז
 ,"ןיירא רדח ןיא" םישדק-זאצ עקירעגנוה ,ענעפָאלשראפ יד ןביירט ירפרעדניא
 .ןלעטשרַאפ ןענעק טינ לַאמנייק עיזאטנאפ רעד ןיא סע דיז טעוו

 עדאווא ןיוש ןבָאה סָאװ ,זטסימרוטש-דנאל ,ןטאדלַאס עשישייד ,עטלא
 רעד ןופ עטלּפירקראפ ,זטאדלַאס ערעגניי ןוא ,ךעלקינייא עכלעזא טאהעג ןיילא
 -סיורא ןעגנולעג ייז זיא סע זיב המשנ יד ןגַאיסיורא ךיז ןופ זנעלפ ,המחלמ
 רעמינּפ יד .תורוש עכיילג ןיא ייז ןלעטשסיוא ןוא ןקאראב יד ןופ זגירקוצ
 ,החיצר ןופ טיור זרעוו זוא ,סייווש טימ ורעוו זסָאגאב השעמ-תעב ןגעלפ ערעייז
 ףיוא ןלאפעג ןענייז ּפעלק ןופ ?נַאה א .ליומ ןופ טצעזעג ייז ייב טָאה םיוש א
 ןייא ןופ ןפַאלעג ,ריז טרעוועג ,זעירשעג ןבָאה רעדניק יד .ּפעק עשרעדניק יד
 טָאה תולוק ערעייז .ןטעב יד רעטנוא דיז וטלאהאבפיוא ,זרעדנא םוצ ל?קניוו
 .רעגאל ןצנאג ןרעביא טרעהעג זעמ
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 טָאה ןעמ ריג יו רעבָא ,טלעטשעגסיוא ףוסדלכ-ףוס ייז ןעמ טָאה טָא
 ערעייז ?וש יד וו ,רענאל ןטייווצ םוצ געוו ןפיוא רעיוט םנופ טריפעגסיורא ייז
 ןעמענ אקווד ,םיכירדמ ערעייז סיעכהל וצ ףיוא ,ייז ןנעלפ ,זענופעג ריז טאה
 זןענארעטעוו עשישטייד עקידנעקניה יד זא ,טירט עכיג עכלעזא טימ ןענאּפש
 .ןטניה ןופ ןביילב ןוא ןטלאהכַאנ ןענעק טינ ייז ןגעלפ

 יד .רעריפנַא ערעייז טימ ןלָאר ןטיבעג רעדניק יד ךיז ןבָאה טציא
 זטוג טימ ןבאה ,ןעלסקא יד ףיוא ןסקיב יד טימ ,זטאדלַאס עשישטייד עטלא
 : רעדניק יד ייב זטעבענ ריז ןזייב טימ ןזוא

 .םאזגנאל ,רעדניק ,זליוו סעטָאג םוא ---

 ייז ןנעלפ .רענארנ םעד ןמה יו טרעהעג ייז ןבָאה רעדניק יד רעבַא
 : החיצר טימ ןעיירש ןעמענ זיוש

 ךיא ! עדנאב עקיצומש ,עטכולפראפ ! טלאה ! רעטעוװ רענַאד ---
 . . ! .ןגַאלש טרָאט םוצ לעוװ

 ,רעקיזַאד רעד טזייואב סע יו ,טיוט םוצ עקאט ןעמ טָאה ןגָאלשעג
 ,לבעפרלעפ רעשישטייד ,רעטלא ןא ןעוועג זיא רענאל ןיא : טקאפ רעקירעיורט

 עגושמ ןעוועג רע זיא ,זשטייד עלא יו .עשורמ עשר א ,חצור א זעוועג זיא רע
 זציירעצ םיא טגעלפ ,שיורעג רעטסדנימ א .גנונדרַא ףיוא ,ןילּפיצסיד ףיוא
 זא ,ןעזרעד ןבָאה ענעגנאפעג יד רָאנ יוװ .רעניט א ןיא ןעלדנאווראפ םיא ןוא
 עקייהאנ רעד טימ עיצקעּפסניא ןא ףיוא רעגאל ןרעביא סיורא דיז טזַאל רע
 םיא טימ יבא ךעלעקניוו יד ןיא ןקעטשראפ דיז עלא ןיוש ןנעלפ ,טנאה ןיא
 .ןענענעגאב וצ טינ ריז

 ,עלעג ,עגנאל יד טימ ?בעפדלעפ רעקיזָאד רעד טָא זא ,ןפערט ףראד
 ןופ סנייא יו ןעזרעד דָארג לָאז ,קראק ןטעפ ,זטיור זטימ ,סעצנַאװ עקיציּפש
 ךעלטנעה עטעקאנ ,עליוה יד טימ טבָארנ ,רעדניק ענעגנאפענ עקיזָאד יד טָא
 ווא ןּפטטשכרוד דיז ןענעק וצ ידכ ,םיוצ ןקיכעטש םעד רעטנוא ןופ דרע יד
 -פָאה רעד טימ ,ענעגנאפענ עשיסור עסיורג יד וצ ,"סעקדאיד" יד וצ ןפיול
 זיוש טָאה דניק עכעלקילנמוא סָאד .ןסע םוצ סָאװ סעּפע ייז ייב ןגירק וצ גנונ
 טעו טָא-טָא ןוא טָארד ןרעטנוא ןופ ?פונ ןבלאה א טקעטשעגנסיורא טאהעגנ
 םעד ןגָארטעגנַא לווייט רעד טָאה גנולצולּפ רעבָא ,ליצ ןייז זכיירגרעד זיוש סע
 חוכ ןצנאג ןטימ ןבעגעג טָאה רע ןוא ,עשורמ עשר םעד ,לבעפדלעפ ןקיזָאד
 -רעד ךיז טָאה סע .?ּפעק ןרעביא דניק םעד ץעז א ?וויטש ןטדימשעג םנופ
 -עג טמוטשראפ דלאב ןיא סָאװ ,שטיווק א ,יירשענ רעטקיטשראפ א טרעה
 פפונ ןטיוט ןטימ ןגיל ןבילבעג זיא ?מותי עכעלקילנמוא סָאד . . . ןרָאװ
 .ןאקראּפ ןקיטַארד-קיכעטש זטייז עדייב זשיווצ

 א רָאנ ,טכאמענ טינ ענימ עמורק ןייק וליפא טָאה ?בעפדלעפ רעד
 יייש ןייז סָאװ ,ןסָארדראפ םיא טלָאװ סע יוװ ,דרע רעד ףיוא ןָאטעג ןזייּפש
 ןקיצצומש אזא ףיוא ןטָארטעגנָא טשרע טָאה ,לוויטש רעטצוּפענּפָא
 ווא עטנדרַאענרעטניא ענייז ןופ םענייא ןפורענוצ דלאב טָאה רע . . . םערָאװ
 .גוו-ץעגרע זנארטקעווא סע ןוא "עכייל" עטיוט יד זבייהוצפיוא ןליופאב םיא
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 יו ,עיצקעּפסניא ןייז טצעזעגרַאפ טָאה לבעפרלעפ רעטציירעצ רעד
 טימ טליּפשעג ריז טנאה ןייא טימ טָאה רע .ןעשעג טינ דאז םוש ןייק טלָאװ סע
 רע .עצנַאװ ןייז ןופ ץיּפש א טיירדענ רעטייווצ רעד טימ ןוא עקייהאנ רעד
 ןוא ןילּפיצסיד רעד ןיא דורב א טיהראפ טָאה רע סָאװ ןדירפוצ ןעוועג זיא
 . . . גנונדרַא

 טָארד ןסיכעטש רעטנוא הליהק עשידיי א

 ןסיורג םניא ענעגנאפעג רעטנזיוט ןופ למוט ןוא אהדוה םעד ןשיווצ
 סאו ,הדע עטרעדנוזענּפָא ,עניילק א ןענופעג דיוא ריז טָאה ,קסרעשט רענאל
 זיא סָאד ,לטלעוו קיטראנגנייא ,רעדנוזאב רָאנ א טלעטשעגרַאפ ריז טימ טָאה
 ,םהרבא ןופ רעדניק יד ןופ טלעטשעגנעמאזוצ ,הליהקס עקניניילק יד ןעוועג
 עקיכעטש רעטנוא ,דרע רעדמערפ רעקיזָאד רעד ףיוא ,ןבָאה ייז .בקעיו קחצי
 זרעדנוזאב ןייז טאהעג טָאה סָאװ ,לקניוו רעדנוזאב א טלעטשעגפיוא ,טָארד
 .רעטקאראכ ןוא םינּפ

 -פיוא ןטשרע םוצ ןבַאה "לארשי יחדנ" ענעננאפעגנ עגנוי עקיזָאד יד
 5בלוש םעד טָא ןיא .הליפתלו הרותל שרדמ-תיב א ,לוש ענעגייא ןא טיובעג
 רפס א טימ ןורא זא יו ,שרוק-יכרצ עקיטיינ עלא יד ןענופעג דיוא ריז ןבָאה
 טימ ןביוא ןופ ?דומע ןא ;?תכורּפ ןייש א טימ ןעננאהראפ ,זירעד עלהרות
 התא ימ ינפל עד" : טפירשפיוא ןלענַאיצידארט םעד טימ תויתוא עסיורג
 ַָאד ךיז ןבָאה ךיוא .די ןמוא ןא ןופ ןרָאװעג טנכייצעג זיא סָאװ ,"דמוע
 ןליפא ,םירוזחמ ,םישמוח ,םירודיס ,םיתילט לָאצ רעקידננונעגנ א ןיא ןענופעג
 טקישעגוצ ןבָאה דנאלַאה ןופ ןדיי יד סָאװ ,תוינשמ גנאנ א ,תורמג עכעלטע
 .טנאה רעטיירב רעד טימ

 א ןרעוו טלגַאװראפ ריוא לָאז רעהא זא ,טלַאװעג דיוא טָאה ?רוג רעד
 טנרעלעג רע טָאה המחלפ רעד זיב סָאװ ,טאדלַאס רענעגננאפעג ,רעשיסור א ,בר
 רעטנוא ןענאטשעג זיא סָאװ ,"קחצי-תיב תסנכ" הבישי רעקדַאבַאלס רעד זיא
 -ץענעמאק ןיא רעטעּפש) רעבידורב 'ר ןואנ ןטמיראב םנופ הלהנה רעד
 .(קסווַאטיל

 זופ ןרעקסמוא ךיז ןגעלפ ענעגנאפעג עשידיי יד ןעוו ,טכאנראפ רעדעי
 -תיב םוצ ןפיולקעווא דלאב רענייא טינ טגעלפ ,טעברא-גנאווצ רערעווש רעד
 ,בר רעד .וכרב א ,השודס א ןּפאכניירא ,רוביצב בירעמ-החנמ ןזענוואד שרדמ
 ,סָאמ רעלופ רעד טימ דובכ ןבעגענּפָא ןבָאה עלא ןעמעוו ,ארתאד ארמ רעד
 ,בקעי ןיע קרּפ א ,תוינשמ קרּפ א "הליהקהדינב" ענייז ראפ ןענרעל טנעלפ
 "ןיבוסמה ינב" ענייז ןבָאה טלַאמעד .רָאו רעד ןופ שמוח השרּפ יד רעדָא
 רעטניה ךיז טניפעג ןעמ זא ןסענראפ ,רעגנוה ןקידנעטש םעד ןזַא ןסענראפ
 עקידנעטש יד טעכַאפ ּפָאק םעד רעביא זא ןוא ,זעגנומיוצראפ טָארד עקיכעטש
 יו טליפעג דיז ןעמ טָאה ַאד .טנאה סרעעזפיוא םניא עקייהאנ עשישטייד
 . ...ושטנעמ עיירפ ,ןירוח ינב
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 -ביב עשביה א ןענופעג דיוא ךדיז טָאה ,שרדמ:-תיב ןבלעז םעד ןיא
 ןוא עשיערבעה ,עשידיא ענרעדַאמ ; רעכיב טרעדנוה עכעלטע ןופ קעטַאיל
 -עטניא ,טוג א .טרינַאיצקנופ טונ רעייז טָאה קעטַאילביב יד .עשיסור דיוא
 .טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעג זיא דוב טנאפער

 -נעגילעטניא יד טריּפורג דיז ןבָאה קעטַאילביב רעקיזַאד רעד םורא
 עשידיי יד ןיא סרעדנוזאב ,ןטנווַא עיירפ יד ןיא .ענעגננאפעג יד זשיווצ ןופ ערעט
 רעהא ןעמוקפיונוצ דיז ןעמ טנעלפ ,ןקיטנוז יד ןיא לידבהל זוא ,םיבוט-םימי

 ,זעמעלבַארּפ עכעלטלעוו ןוא עשידיי רעביא סעיסוקסיד !{ריפ ,זסעומש ,זדייר
 ירוחאמ טּפאכענפיוא טָאה ןעמ סָאװ ,המחלמ רעד ןופ סעיינ דיז ןלייצרעיו
 ןטייוצ א ןיא ןסעזעג ךיז בר רעד זיא טייצ רעבלעז רעד זיא .. . . דונרּפז
 ,תוינשמ קרּפ א ייז ראפ טנרעלעג ןוא ענעננאפעג עמורפ טימ שיט א ייב לקניוו
 זקיטעמוא ןטנאקאב 1טימ םיליהת ?טיּפאק א טגָאזעג תודיחיב ןבַאה ערעדנא
 .ןונינ-םיליהת

 ןימ אזא ןענאטשעג זיא "הליהק" רעקיזָאד רעד טָא ןופ ןיּפש ןיא
 .יפלקה יּפ לע ,ןלאוו עמייהעג דרוד ןרעוו ןבילקעגסיוא טגעלפ סָאװ ,?הקה דעו
 סאו ,םידעו ערעדנוזאב ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא גנוטלאווראפ-הליהק יד
 .סעיצקנופ עטסיטשאב ןזריפוצסיוא טאהעג טָאה ייז ןופ ענייא רעדעי

 יז ךַאנ טדער רעוו ןוא ,בוט-םוי רעשידיי א ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 רעד וצ ןיינקעווא שארב בר ןטימ ?הסה דעו רעד זיוש טנעלפ ,םיארונ-םימי
 -נעטש רעד זופ ןדיי יד ןעיירפאב וצ ןייז לדתשמ ריז ,עיצארטסינימדא רענאל
 סמלעהליוו רעזייק ןופ ןשטייד יד .,רענאל םעד םורא ןזוא ןיא טעברא רעקיד
 ,עינילער וצ ןוא רוטלוק וצ גנויצאב עטסנרע זא טאהעג זבַאה סָאװ ,זטייצ
 .םינלדתש עשידיי יד ןופ השקב יד ןקיליוואב ןטייקירעווש םוש ןייק ןַא זנעלפ
 טאה סע זא ,םיללּפתמ טימ טסאּפעג יוזא ןייז ןיוש לוש יד טנעלפ טלַאמעד
 םיפופצ םידמוע ןופ : שדקמה:-תיב ןופ סנ רעד טרעדַאפענ דלאב ןיוש ריז
 ןיא ךיז טקובעג ןוא טפאשננע ןיא ןענאטשעג . . . םיחוור םיוחתשמו
 . . . טייקמארג

 פכב ווירב טקישעצ גנוטלאווראפ:הליהס יד טאה הכונח דַאנ רלאב

 רעדירב ערעייז ןַא ןסעגראפ טינ ןלָאז ייז זא ייז זענַאמרעד וצ ?ארשי תוצופת
 .תוצמ טימ ייז ןנרַאזאב וצ "היבשב םידמועה"

 זופ זובשח ןפיוא סָאװ ,טריטיפַארּפ םעד ןופ טָאה טכאמ עשישטייד יד
 -רַאּפ עטמסיטשאב יד זדנוא ןבעג וצ ןרָאּפשראפ יז טנעלפ תוצמ עטקישענוצ יד
 הלילח יבא ,זענונראפ ייז סָאד ןבָאה רימ ,ןעמוקעג זדנוא זיא סָאװ טיורב עיצ
 . . ."חסּפב ץמח םילכואה" ןופ ןייז טינ

 טינ זיולב זגַארקעג זבָאה רימ ןעוו ,חסּפ ןטצעל םעד ןיא עקאט ןיא

 זדנוא !שטייד יד זבַאה טלַאמעד טשרע ,גָאט א תוצמ םארנ טרעדנוה יו רעמ

 םייב טלציוועג דיז ןבַאה ריס .טיורב םארג טרעדנוה דָאנ טימ טלַאצעגוצ
 !"הנתשנ המ" רעד ןופ קוסּפ םעד םייקמ ןענייז רימ זא ,רדס םעד {טכירּפָא
 , . ."תצמ רימ ןסע זליוו רימ זא ןוא ץמח רימ זסע זליוו רימ זא"
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 -ּפִא רַאנ טינ רעבַא דיז טָאה טפאשנעגנאפעג ןיא הליהק עשידיי יד
 טָאה יז רַאנ ,רעכיב עשידיי ןענעייל ןוא ןענרעל ,ןענוואד טימ זיולב זבעגעגנ
 זיא סָאד סָאו ,ףליה רעלעירעטאמ ,רעקיטייזנגעק טימ ןבענענּפָא ריוא ריז
 םעד בילוצ .הליהק יד ןדנירג עמאס םייב ליצ טּפיוה רעד רעלטנגייא ןעוועג
 םיחא תרזע" ןעמַאנ ןטימ ןייראפ א ןרָאװעג טעדנירגעג הליחתכל זיא קעווצ
 .(טפאשנעגנאפעג ןיא ףליה עכעלרעדירב) "היבשב

 סאוו ,תוריכש ענרעזימ ענייז ןופ טָאה רענעגנאפעג רעשידיי רעדעי
 ןטמיטשאב א ןבענּפַא טפראדענ ,טלַאצענ םיא טָאה הכולמ עשישטייד יד
 ,עכלעזא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע ."הרזע" רעד וצ רעייטש ןכעלטנכעוו
 +עד רעדָא ,רעשטעמלַָאד ,רעעזפיוא ,רעביירש יװ ,רעמ ןענידראפ ןגעלפ סאו
 טנעלפ ךדיוא .רעמ טלאצעג ןבָאה ,"סאלק-סלדנאה רעכייר" רענעפורעג יוזא
 יד רעבָא .לוש ןיא תוילע יד ןפיוקראפ ןופ הסנכה עסיוועג א ןלאפניירא
 .ןעננולעטשרָאפ-רעטאעט עטּפָא יד ןופ ןעמוקניירא םטגעלפ הסנכה-טּפיֹוה
 עקידובכב ץנאג א עסאק רעשלהק רעד ןיא ןביילקנָא ךיז טנעלפ םורא יוזא
 .עמוס:

 וצראווש ןפיוא ,לטעטש ןיא ןפיוקנייא ןעמ טנעלפ טלעג םעד טָא ראפ
 סאוו ,גראוונסע ענעדיישראפ (?מערק) עניטנאק-רעגאל רעד ןיא רעדָא ,קראמיו
 לַאטיּפש ןיא עקנארק עשידיי יד זשיווצ ןלייטעצ סע ןוא אצמנב ןעוועג רָאנ זיא
 תורמוח ןוא תונקת עלא יד טָא .רענאל ןיא ןדיי עקנארק יד ראפ ךיוא ןוא
 -ענסיוא ןענייז ,רוביצ ןפיוא טגיילעגפיורא טָאה גנוטלאווראפ הליהק יד סָאװ
 .בוט רתויה דצ לע ןרָאװעג טריפ

 טָאה 'היבשב םיחא תרזע" יד סָאו ,הסנכה ןופ לאווק טּפיוה רעד
 ,ועגנולעטשרַאפ עטפַא יד טיס רעטאעט רעשידיי רעד ןעווענ זיא ,טאהעג
 -עג ריז ןבָאה ?במאסנא רעטאעט םעד טָא ןשיוצ .,ןבעגענ טָאה רע סָאװ
 ןעמַאנ א טנידראפ דיז סיוועג טנייה ןטלַאװ סָאװ ,ןטנאלאט ענייפ רַאג ןענופ
 דיז זבַאה טיבעג ןשיטאמארד םעד ףיוא .טלעוו רעטאעט רעשידיי רעד ןיא
 .טעטש ערעסערנ ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ יד טנכייצעגסיוא ןטסרעממא:

 -ךלַאג ןופ ,ראוטרעּפער ןשידיי ןיא לייטנטסרעמ ןעמ טָאה טליּפשעג
 דינאעל ןופ ןעגנוצעזרעביא ,וייבשריה ץרּפ ןופ ןוא ןידרָאג בקעי ןופ ,ןעדאפ
 טימ ,ץראה טימ טליּפשעג ןעמ טָאה ,טליּפשענ טָאה ןעמ סָאװ ..א"א וועיידנא
 רעד וצ ,רעטאעט ןשידיי םוצ ,טרָאװ ןשידיי םווצ טפאשביל טימ ,המשנ
 .רעיושוצ םוצ גנווצאב רעטסנרע ןא טימ דיוא ,טסנוק רעשידיי

 טפראדעג טָאה ןעמ סאו ,ןטייקירעװש עשינכעט עסיורג יד ץַארט
 -עד ,עניב יוװ ,םירישכמ רעטאעט עטסקיטיינ יד ןופ ןלעפ סָאד ןוא ןעמוקייב
 -ןעיורפ עלא סָאװ סָאד ןוא ןטקעפע טכיל ,םירג ,ןעמיטסָאק ,סעיצארַאק
 זעוועג זעגנולעטשראפ יד ןענייז דָאד --- רענעמ ןליּפש טפראדעג ןבָאה ןלָאר
 .רעטרעטסיינאב א קעווא םלוע רעד זיא גנולעטשראפ רעדעי ןופ .ענעטַארעג

 זתמא זא טכארבענניירא בָאה ןעגנולעטשרַאפ רעטאעט עקיזַאד יד טָא
 עשיריי יד ןופ זבעל ןקירעיורט םעד ןיא --- "תושביה תומצע" יד זיא םייח-חור
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 זעוועג זיא ,זרעוו טלעטשענ טנעלפ ?קאטקעּפס א ןעוו נַאט רעד .ענעננאפעג
 טקוקעגסיורא עלא ןבאה גאט םעד ףיוא .בוט-םוי רעסיורג א ןעמעלא ראפ
 -נארק ,עכאווש ןגעלפ ןעננולעטשראפ יד ייב .גנוזיילרעד רעסיורג א ףיוא יוװ
 עטרעיורטראפ ;רעננוה םעד ןָא עקירעגנוה ;:זתאלוח ערעייז זַא ןסעגראפ ,עק
 -עג ענעננאפעג יד ראפ ןבָאה ןעגנולעטשרַאפ יד ,ןעניישפיוא ןנעלפ רעמינּפ
 טָאה ,םוקילבוּפ סָאד ,קלַאפ סָאד .טייהיירפ ןוא םייה ןופ עיזוליא יד טכארכ
 .. רעלטסניק עלופטנאלאט ערעייז וצ ןּפיל יד ףיוא הכרב א ןגָארטענ

 וצ ןגיוצאב דיז טָאה עיצארטסינימדא עשירעטילימ עשישטייד יד
 טימ ,רעטאעט ןשידיי םוצ רעמ דַאנ ןוא ,גנוטלאווראפ הליהק רעשידיי רעד
 ,טייז רעשינכעט רעד טימ ןפלַאהעגסיורא קידנעטש טָאה יז .עיטאּפמיס סיורנ
 ענעגנאפעג יד טביולרעד טָאה ,רעטאעט ןראפ עדייבעג עלעיצעּפס א זבענענּפא
 זיב ןרעיודעג ןגעלפ סָאװ ,ןעגנולעטשרַאפ יד ןעז ןעמוק ןצ ןקאראב עלא ןופ
 זיוש ןעמ טאה !טפירשראפ-רעגאל עננערטש יד טיול םגנה ,טנוװַא ןיא טעּפש
 יד ןנעלפ גנולעטשראפ רעדעי ייב .סרעגעלעג יד ףיוא ןייז טפראדעגנ גנאל
 ענעפורעג יוזא יד ,רעצעלּפ עטסעב יד ןעמענראפ םייב עטשרע יד זייז זשטייד
 .טסנוק רעשידיי רעד טימ טעװעקאמסַאּפ רַאג ריז ןבָאה ןוא ,"סעשזַאל"

 םידוהַאי עשישטיײד טימ ףמאט א ןריס ענעגנאפעג עשידיי

 טנראזעג רַאנ טינ דיז טָאה קסרעשזד רעגאל ןופ הליהק עשידיי יד
 ...עטיוט -- עריא ראפ דיוא רַאנ ,רעדילגטימ עקידעבעל עריא ראפ

 -ענ רענאל-זעגנאפעג ןיא םיתמ עשידיי יד ןעמ טָאה טייצ עטשרע יד
 יא .םלוע-תיב "ןלאנאיצאנרעטניא" םעניימענלא ןפיוא הרובק וצ טכארב
 לטעטש !שינכש םעד ןזיא יו תויה זא ,קנאדעג א ןלאפעגנייא "?הקה דעו" םעד
 ,לבלוש א ,לּפמעט א ץוח א סָאװ ,הליהק עשידיי עתמא ןא דיז טניפעג קסרעשט
 לאז יז ?ודנ רשוי א ןעוועג טלָאװ ,םלע-תיב םענעגייא זא דיוא יז טנַאמראפ
 .לארשיב גהנמכ ענעגנאפעג עשידיי עטיוט יד טרַאד ןייז וצ רבקמ זביולרעד

 -נָא דיז "היבשב םיחא תרזע ישנא רעד ןופ "?הקה ישאר" יד ןבַאה
 טעדניימעג רעשישטייד רעד זופ רעריפ יד וצ קעווא ןענייז ןוא טומ טימ טרונעג
 טינ ריש טָאה גנודנעוו עקיזַאד יד רעבָא .השקב רעייז ייז ראפ ןגיילוצרַאפ
 ,םידוהאי רעקסרעשט ןופ הליהק רעד ןיא תקולחמ א וצ טריפעג

 ,עטכע יד ןנעק גנוקידיילאב א זיא סע זא ,ןטלאהענ טָאה דצ זייא
 וענאטרעטנוא עיירטעג יד ,"דייר ןשישטייד" םנופ םידוהאי עשיטָאירטאּפ
 -ךירפ" ןבלעז םעד ףיוא !קידרעאב וצ ייז ,זטייווצ םעד םלעהליוו רעזייק םנופ
 . .. ."עדנייפ" עשיסור יד טימ זעמאזוצ ,(םלוע-תיב) "ףָאה

 םעד ןיא ַאטינ זיא סע זא ,ןטלאהעג הליחתכל טָאה דצ רערעדנא רעד

 יד ןופ עטיב יד ןבעגכַאנ ןיא ,דנאלרעטַאפ םעד ןנעק ןכערבראפ םוש ןייק

 ןריפ ,זשטייד ,רימ לייוו" : םעד טימ טריוויטַאמ סָאד ןבָאה ייז .ענעגנאפעג
 עטיוט יד ןגעק טינ רעבָא ןעדוי עשיסור עקידעבעל יד ןנעק גירק זיולב ךָאד

 ...'ןעדוי
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 ,טעטירַאיאמ רעד ןופ טנעמוגרא ןשיטָאירטאּפ םעד רעבָא קידנרעהרעד
 עקאט ראט ןעמ זא ,זעוועג םיכסמ ריוא ןוא ןקַארשרעד יו סעּפע ריז ייז זבָאה
 .זוביולרעד טינ ןפוא םושב ראז אזא

 א ןעוועג דארג עדניימעג רעייז ןופ טנעדיזערּפ רעד זיא רעבָא קילג םוצ
 אזא טימ ןעמוקעגסיורא רע זיא .ענווָאק דילי א ,דיי יצח א ןוא ידוחאי רעבלאה
 סיטש א טגיל םלוע-תיב רעייז ןופ ןאקראּפ טייז רענעי ףיוא יו תויה ; הרשּפ
 -רעד ןטרָאד ןעמ לָאז ,"ףַאהדירפ" םוצ דיוא טרעהעג סָאװ ,וורעזער ןיא דלעפ
 ןענייז טָאג ראה םייב לייוו ,ןדוי-טסָא ענעגנאפעג עטיוט יד ןבַארגאב וצ ןביול
 רעקיזָאד רעד ףיוא ןעגנאגעגנייא ןענייז םידדצ עדייב . . . ךיילנ ןדיי עלא
 .טנעריזערּפ רעייז ןופ הרשּפ

 -ענ ןיא ,קלַאֿפ םוצ טרעקעגמוא דיז ןבָאה םיחולש עשידיי יד ןעוו
 םערוטש א ןכַארבעגסיױא זיא ,םידוהאי יד ןופ רעפטנע ןטימ רענאל-זעגנאפ
 -ענ טָאה סָאװ ,הּפצוח רעשישטייד רעד ןגעק ,םימשה בל רע ,ןטסעטַארּפ זופ
 טימ ,ייז ןבָאה ,רעדירב עטיוט ערעייז זופ דובכ םניא ןייז וצ לזלזמ טגאוו
 .הבוט יד ןזיוועגקירוצ קימיטשנייא ,גנוטסירטנא סיורג

 -תיב רענאל ,םעניימענלא ןפיוא ןטלאהאב רעסעב ןיוש ייז זעמ לָאז ---
 יד ןופ ןאקראּפ ןרעטניה "רומח תרובק" ןרעוו וצ ןבַארגאב רעדייא ,ןימלע
 .טהנעטעג ייז ןבָאה -- ! רעדירב-ףיטש עשישטייד

 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ףליה וצ ןעמוסעג רעדיוו זיא ָאד רעבָא
 שידיישיוטיל ןסָאלפענ זיא סע ןרעדָא סעמעוו ןיא ,עדניימעג רעססרעשט
 -רעגאל רעד ןופ "םיסנרּפ" יד טיורטראפ ,דוסב ,טייהרעליטש טָאה רע .טולב
 לָאז ןעמ וא ,ןעז ןיוש רע טעװ ,זייגרעבירַאפ טעװ גירק רעד רינ יוו זא ,הליהק
 יד ןסילשנייא טעו ןוא "ףַאהדירפ" רעייז ןופ ןאקראּפ םעד ןלעטשרעביא
 . . .לארשידללכ דותב ענעגנאפעג יד זופ םירבק

 עשידיי עדייב ןשיווצ ןרָאװענ םולש זיא ,החטבה רעד טָא קנאד א
 . .. . תוליהק

 26 הא 8 א +

 קיסיילפ ןוא טסנרע רעייז טָאה הליהס-רעגאל רעד ןופ אשידס הרבח יד
 רענעי ףיוא ,דנאל ?קיטש עקידייל סָאד ןעלדנאווראפ וצ ןעמונעג דלאב דיז
 וטסעמראפ ןענעק ךיז לָאז סָאװ םלוע:תיב א ןיא "ףאהדירפ" םנופ רדג טייז
 קינייװעניא ןגעלעג זיא סָאװ ,םידוהאי יד ראפ םלוע-תיב ןטימ טייקנייש ןיא
 .םאצ ןופ

 תובצמ ,טיובעג ןטנעמאדנופ ,טפיוקעג טנעמעצ ןוא רענייטש טָאה זעמ
 -עג ןעמולב ןוא דעלמייב ;סעקשזעטס עשירטעמיס טניילעגםיוא ;ןסָאנענ
 סאוו רעלטסניפ ןענופעג דיז ןבָאה ענעגנאפעג עשידיי יד ןשיווצ .טצנאלפ
 יו ,זלַאבמיס עשידיי עלענאיצידארט יד תובצמ יד ףיוא טצירקעגסיוא {ןבָאה
 .םענעבראטשראפ םנופ דליב א טסאּפעגניירא זייש ,דוד-זגמ א ,'ה'ב'צ'נ'ת ,נ"ּפ
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 שיריי ןיא עילימאפ ןוא ןעמָאנ םעד טקאהעגסיוא ףיט ,טלוב ןוא רָאלס
 זוא .ןביירּפָא טינ רינ יוזא סע ןלָאז טניוו ןוא ןנער זא יוזא ,שטייד ןיא ןוא
 לאז ,"תובא רבק" ףיוא ,לאוג א ,בורק א ,רעצימע ןעמוק לֵאמא טעוװ סע ןעוו
 .ןענעקרעד טכייל ןענעק הבצמ יד ןעמ

 סאוו ,רעלמירבק קילדנעצ עכעלטע יד ףיוא ןעמ טָאה גנילירפ רעדעי
 טיהענּפָא ייז ןוא טצנאלפראפ זעמולב ,ןרעדנא םוצ סנייא טעילוטעג ריז {בָאה
 ישנא" רעד ןופ אשידק הרבח יד ןעוו ,לַאמ סעכעלטיא .טעטעיּפ סיורג טימ
 -ענ ןיא 'םייהא" קירוצ םלוע-תיב ןופ ןעמוק טגעלפ ,"היבשכ םיחא תרזע

 ןעמולב יד ןייש יוװ ןלייצרעד ץלַאטש ןוא תחנ טימ ייז ןגעלפ ,רעגאל-ןעננאפ
 . . . ןססאוועצ דיז ןבָאה רעלעמייב יד ןייש יו ןוא טילבעצ דיז ןבָאה

 דנאטשליטשנפאוו

 .1918 ,רעבמעווַאנ רעט11 ,קיטסניד ,קסרעשט רענאל-ןעגנאפעג
 עטצעל יד זענייז ,טכאוואב זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןטאדלַאס עשישטייד יד

 -ראפ ןעוועג ןענייז רעמינּפ ערעייז .,ענענַאלשרעד יוװ ןעגנאנעגמורא געט רַאּפ

 גאט רעדעי טימ זיא זדנוא וצ גנומענאב רעייז .טרעטצניפראפ ןוא טנרָאצ
 עשישטייד יד זא ,זענאטשראפ רימ ןבָאה ןופמרעד .רעלערייא ,רעפעכ ןרָאװעג
 טרָאד ייז טייג סע .עקידעגאלק א רעייז ןייז זומ טנַארפ כרעמ ןזפיוא עגאכ
 רעטכעוו עשישטייד ערעזדנוא רעמ סָאו רעבָא ."םילש" רעייז סיוא טזייוו
 -אה ןרָאװעג ,ענעננאפעג יד ,רימ ןענייז רעמ ץלא ,ןגַאלשרעד ןעוועג ןענייז

 .רערעטנומ ןוא רעכעליירפ ,רעקידרעפ

 ,קסרעשט רעגאל-ןעננאפעג-נירק "ןלאנַאיצאנרעטניא" זסיורג םעד ןיא
 -ננע ,זסור : ןטאדלַאס רעטנזיוט רעקילדנעצ טימ טקאּפעגנַא ןעוועג זיא סָאוװ
 טרעדורעג ריז טָאה ,ערעדנא ןוא רענעמור ,רענעילאטיא ,ןזיוצנארפ ,רעדנעל
 עסיורג רָאג סעּפע ראפ ןעייטש רימ זא ,טליפעג עלא ןזבָאה ריפ .טלמוטעג זוא
 זא ,טסעומשעג טָאה ןעמ .תורוס טימ ל?ופ ןעוועג זיא טפול יד .ןשינעעשעג
 רעכלערעזייק ,רעשישטייד רעד טָאה ,גיצנאד ,טָאטש-ןפאה רעשינכש רעד ןיא

 ץנעננאפעג-סגירק עשיסור יד טיירפאב טרָאד זבָאה ייז ,טריטלַאװער טאלפ
 ,רעוועג טימ טנפאוואב ייז זוא

 רדסכ !ענייז סָאװ ,קסרעשט ןיא עטרעננוהראפ ,עטרעגַאמעגסיוא יד

 ןיוש ןבָאה ,"סעקנאילמעז" יד ןיא ,סעראנ ענרעצליה ,עטראה יד ףיוא ןנעלענ

 -ַאלעגסיוא-בלאה ערעייז ןיא .טכאמעגוצ טינ גיוא ןייק טימ טכאנ ןייא טינ

 טמוק סע זא ,גנונפַאה ןופ לרעייפ סָאד ןזדנוצעגנַא קירוצ ריז טָאה זניוא ענעש

 זעמוק ךריוא טעוװ טייהיירפ טימ זוא -. . . רעגנוה וצ ןוא הסיפת וצ ףוס רעד

 זקיטולב ןטימ ןובשח םעד ןזעיצרעטנוא טעװ ןזעמ ןעוו ,המקנ עסיז יד ,המקנ יד

 . . .רנאלשטייד

 . -וטש-ביירש" רעד ראפ ריז זבָאה ,ירפרעדניא ,רעבמעווַאנ זטפלע םעד

 עטיור טימ ןטאדלַאס עשישטייד עּפורג א ןזיוואב גנולצולּפ ,דענאל ןיא ,"עב

 סאד זא ,ןמיס א -- ןלעניש עיורג ערעייז ןופ ?ברא יד ףיוא רערנעב-םערַא
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 זיא סע .טאר-ןטאדלאס ןרענַאיצולַאװער ,!שישטייד םנופ רעייטשראפ זענייז
 ףיוא ךיז טָאה סָאװ ,ענעגנאפעג יד זשיווצ דיירפ עסיורג א ןכַארבעגסיױא דיילג
 -ןייא סָאד ךורּפש רעשיטאטסקע ןא יוװ ןסירעגסיורא תונושל ענעדיישראפ
 ! ןדירפ --- טרַאװ עקיצנייא-זוא

 .(שיסור) ! "רימ" ---

 !"סיּפ" ---

 .(שינעילאטיא) ! "יעשטאּפ" ---

 ,(שיזיוצנארפ) !"יעּפ" ---

 ! םולש ---

 ,"סעקיוועשלַאב" ענעפורעג יוזא יד ,ענעגנאפעג עשיסור ,עגנוי יד ,רימ
 ךיז תוחוכ עלא טימ רימ זבַאה .רַאפ טמוק ַאד סָאװ ,טקעמשרעד דיילג זבאה
 : ןעירשעצ

 ! א-אזאז-ר-ר-רוה ,איצולַאוװוער איאקסנאמרעג טענוווטסווארדז אד ---

 ! א-א-א-ר-ר-רוה ,איצולַאװער איאקסור טעינווטסווארדז אד ---

 -רעד ריוא ןזיוצנארפ ןוא רעדנעלגנע יד דיז ןבָאה זדנוא ףיוא קידנקוק
 : ןעיירש ןבייהעגנַא ןבַאה זוא טמעראוו

 ! ןַאשוילַאװער ןאמרעשזד יהד וויל גנַאל ---

 ! ןאמעלא ןָאיסולַאװער אל וויוו ---

 .טפול יד טכליהראפ ןבָאה ןעננאזעג ןוא ןעיירשעג ,תולוק עקידיירפ
 טנייוועג ,טזדלאהעג ,טשוקעג דיז ,ןעגנורּפשעג ןוא טצנאטעג ןבָאה ענעגנאפעג
 .טכאלעג זוא

 עתמא יד יװ טליפעג ריז ןבָאה ,ענעגנאפעגנ עשיסור ,עגנוי יד ,רימ
 -ישטייד רעקידגנולצולּפ רעד ןופ ,החמש רעסיורג רעקיזַאד רעד ףיוא םינתוחמ
 אזא ןכאמ וצ עטשרע יד ןעוועגנ דָאד רימ ןענייז סָאד .עיצולאווער רעש
 ךיז ןבָאה תולוק ערעזדנוא ! רעזייוו-נעוו יד ןעוועג ןענייז ריס ! עיצולאווער
 רעמ טיירפעג ךיז ןיא טלמוטענ ןבָאה ריס .עלא ןופ רעכעה ןסירעג עקאט
 ,סנטייווצ ;טייהרעמ רעד ןיא ןעוועג ָאד רימ ןענייז ,סנטשרע .ןעמעלא זופ
 ןענייז ריס .ןעמעלא ןופ רעמ טרעטאמענ זנא טקיניײּפעג ַאד זדנוא זעמ טאה
 א ןָא ןוא ראצ א ןָא ,ןעמאמ א ןַא ןוא ןטאט א ןַא ,םימותי יו זעוועג אד
 ךיוא ןענייז רימ .זדנוא ראפ ןלעטשנייא דיז לָאז סע רעװ ןזעוועג טינ :רעזייק
 טימ ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ;רעהא ןרעוו וצ טכארבעג עטשרע יד ןופ ןעוועג
 ןעמ ףראד ראפרעד .רענאל ןסיורג םעד טָא טיובענפיוא טנעה ענעגייא יד
 ! זעיירפאב עטשרע יד זדנוא

 ,ה"ד .עטמאאב-רעגאל יד ןופ טרעדָאפעג ןוא טהנעטעג רימ ןבָאה יוזא
 -רַאנ רעד טרעדַאפעג סע טָאה ןעמַאנ רעזדנוא ןיא רַאנ ,רעדנוזאב רעדעי טינ
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 ,טאר-זטאדלַאס רעשיסור ,רערענַאיצולאוװער ,רענעבילקעגסיוא זדנוא ןופ סָאװ
 ןיא ןזָאלקעוװא רענאל ןצנאנ םעד רימ ןלעוו ,טעשארטסעג רימ ןבָאה ,טינ ביוא
 -דנעּפש ףיוא טָאטש יד ןלעװו ריפמ ! קסרעשט ףיוא ןיינ ןלעוו ריס ! רעייפ
 ! ןנַארטעצ רעל

 ** הא הא הא א

 ןופ רעטסומ א ןעווענ טציא זיב זיא סָאװ ,רענאל-ןעגנאפעג רעזדנוא
 יא ןרָאװעגנ טלדנאווראפ לָאמאטימ זיא ,גנונדרַא רעטרינילּפיצסיד ,רעגנערטש
 רעייז ןפראוועג ןבָאה עלא .עיכראנא ןופ דנאטשוצ א ןיא ,סָאאכ ןסיורג זייא
 א ןַא ףיש א יו זיא רענאל רעד ,לעפאב א טימ טינ טמוק רענייק .טעברא
 ,טמעראיל ןעמ ןוא טיירש ןעמ ןוא םורא טייג ןעמ רַאנ ,טינ טפַאלש זעמ ,רעדור
 יד טקילפ ןעמ ,טסייר זעמ .ןזייוואב וצ ריז ארומ טָאה דאוו עשישטייד יד
 יד טיס .ןפַאלשעג זיא ןעמ סָאו ףיוא ,רעלעשיק-יורטש יד ,קעז-יורטש
 זנַאי ןעמונעג ריז ןעמ טָאה ,טנעה יד ןיא דעלקעז עטקידיילעגסיוא עקיזַאד
 ,רענאל-טנאיווַארּפ זסיורג םעד וצ זייוותונחמ

 ןוא ןריט עטלגירראפ ,ערעווש יד זכַארבענפיוא דינ ףיוא טָאה ןעמ

 עקיצנייא יד ,לפאטראק עטליופענוצ ןוא עווקורב טימ קעז עלופ זעמונעגנא

 טָאה דרדל הדיצ "ןטביורעגנַא" םעד טימ .ןעוועג זטרַאד דָאנ זיא סָאװ זייּפש

 זדנוא ףיוא ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןענָאלאשע עקיצומש ,עגנאל יד וצ ןזָאלעג ךיז ןעמ

 .רעגאל-עיצארטנעצנָאק םנופ רעיוט עמאס םייב ,עיניל-ןאב רעד ףיוא טראוועג

 סע לפיוו ,סענַאגאװ יד ןיא טקאּפעגנירא זדנוא טָאה ןעמ

 עלא רימ ןבַָאה העיסנ רעגנאל רעד ןופ ךשמ ןיא .ןיירא טנעקעג ראנ טָאה
 "עג זיא ןעמ רעדָא ,זרעדנא ןַא רענייא טנעלעגנַא ,סיפ יד ףיוא ןייטש טזומענ
 ועמ עכלעוו ראפ ,עווקורב דעלקעז "עטביורעגנַא" יד ףיוא טראּפשעגנַא ןסעז
 רעד ייב טעבננענוצ אזא ענייא טָאה ןעמ ןעוו ,ץימש ןּפאכ רעירפ טנעלפ

 ...טעברא

 טלעטשענּפָא דיז טָאה ןַאלאשע רעזדנוא נו ,עיצנאטס-זאב רעדעי ייב
 ,ענעגנאפעג עשיסור ,עשירפ ,עיינ ןעמוקענוצ ןענייז ,עלייו רעצרוק א ףיוא
 רעשישטייד א ןופ הרימש רעד רעטנוא ,זנעוו יד ףיוא טעבראעג זבַאה סאו
 ןבָאה ייז ווו ,רעפרעד עקימורא יד ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג ןענייז ערעדנא .,דאוו
 ןייא טינ .רקפה ףיוא טפאשטריוו עשישטייד יד קידנזַאלרעביא ,טעבראעג
 טימ ןוא "םענעגנאפעג" ריא ךָאנ ןפַאלענכַאנ זיא עטרעיוּפ עשישטייד ,עגנוי
 . . ."ןסאלרעפ טכינ" יז לָאז רע זא ,םיא ייב ןטעבענ דיז זניוא יד ןיא זרערט
 -סיוא ריז ןוא טּפוטשעגניירא דלאב דיז ןבָאה ענעגנאפעג ענעמוקענוצדיינ יד
 ךַאנ םעד טימ ןוא ,סענַאגאוו יד ןיא "רעדירב" עשיסור ערעייז טימ טשימענ
 ,טפאשגננע יד טרעסערגראפ

 שינעלייא סיורג ןיא טריפעג זדנוא טָאה ןטייווצ ןכַאנ ןָאלאשע ןייא

 ,עדמערפ יד טָא ןופ ןרעוו וצ רוטּפ רעכינ סָאװ ידכ ,ץינערג חרזמ רעד וצ

 טנעקעגנ טינ רעמ ןיוש טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,סעקיוװעשלַאב ענעשטנוווענ-טינ

 . . . טרָאּפסנארט ןשירפ א דךָאנ ריז ןרעקמוא ןוא ,זונ ןייק זבַאה
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 זדנוא טָאה ןעמ יו ,"סעקיוועשלאב" יד --- ענעגנאפעג עגנוי יד ,רימ
 רעשיטסיוועשלַאב רעד דָאנ טשרע ןעגנאפענ זדנוא טָאה ןעמ לייו ,טלטיטאב
 ,רעדיל ערענַאיצולאוער יילרעלא ןעגניז ןייא ןיא ןטלאהעג זבָאה ,עיצולַאוװער
 -ןלָאװער-יקסנערעק רעד ןופ געט-קינַאה יד ןופ טקנעדעג רָאנ ןבָאה רימ סָאװ
 ןרָאפניירא ןלעוו רימ יוװ דינ יוזא זא ,טמיורטעג ןוא טפַאהעג ןבָאה ריס .עיצ
 ריז רעייפ ןכעלטננוי ןצנאנ רעזדנוא טימ רימ ןלעוו דנאלסור-זטעוװַאס ןיא
 ....טלעוו עיינ יד ןעיוב ןפלעה ןוא עיצולָאוװער רעד ראפ ףמאק ןיא ןפרַאװניירא

 סעטאט ןעוועג עדאווא ןיוש זענייז סָאװ ,ענעגנאפעג ערעטלע יד רעבָא
 -ראפ ןכַאה ,טפאשננאפעג ןיא המחלמ יד טכאמעגכרוד ןבַאה ןוא רעדניק ןופ
 סע סָאװ ,ץלא סָאד יװ ,קיטליגכיילג ,טלאק סעּפע ןעוועג ,ןגיוושעג טנשקע
 ייז .ייז טימ טאהעג טינ תוכייש ןייק רָאג טלָאװ ,דנאלסור ןיא רַאֿפ טמוק
 ערעזדנוא ןופ ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,גנאזעג סָאד טּפאכעגנרעטנוא טינ זבַאה
 -נעק זיא סע .סעומש א ןיא ןעיצניירא טזָאלעג טינ ריז וליפא ןוא ,רעזדלעה
 ייז סעגארפ ערעווש סעּפע ןבָאה ,םייהא קידנרַאפ ,טציא זא ,זעווענ קיט
 : טסיניײיּפעג

 ? טפראדעג ןצנאגניא סע ןעמ טָאה סָאװ וצ ---

 ? טולב ?ליפיוזא ןסָאנראפ ןעמ טָאה סָאװ וצ ---

 סאו ,גנוריגער ערענַאיצולַאװער ,עיינ עקיזַאד יד עקאט טעוװ יצ ---

 -ערּפשראפ עטונ עריא ןייז םייקמ ,טנעקעג טינ ןוא ןעזענ טינ רָאנ ןבָאה ייז

 ? ןעגנוב

 ? ךרע ?קיטש שירפ א ןלייטוצ שטָאכ יז טעוו יצ ---

 ?םייה ענערָאװעג בורח יד ןעיובפיוא קירוצ זפלעה שטָאכ יז טעוװ יצ ---

 ,ליימ םענערָאפענּפָא רעדעי טימ טָאה -- ?7 םייה ? םייחה ? םייה -
 טקאט םוצ ,ןעקראטש ןוא רעקראטש ץלא ץראה סָאד טּפאלקעג ןכעלטיא ייב
 . . . רעדער-זאב יד ןופ ןּפאלק ןשימטיר ,זכעלמייהמוא םעד ןופ

 8 לא לא א א

 -סייוו ןוא עיסעלַאּפ ,עטיל ןופ ןטיבעג עטריּפוקַא דאנ יד קידנראפכרוד

 -אב גנולצולּפ ןענייז רימ ּוװ ,ענדַארג ןיא ןעמוקעגנַא רימ ןענייז ,דנאלסור

 יד טָאה סָאד .ןטָאימעלוּפ זוא ןסקיב ןופ ןליוק ל?נָאה א טימ ןרָאװעג טננעג
 וכעלרעייפ" אזא טליּפשעגּפא גנורעקלעפאב עשיסור-סייוו-שיליוּפ-שיניײירקוא
 -נוא םעד ,שטייד םעד ,אנוש ןקידנטערטּפָא םעד ןופ ןקור ןיא "םולשל רתאצ
 ייז רעביא טעוװעקעדזיא דיז ?אטורב ןוא בָארג יוזא טָאה סָאװ ,רעקירדרעט

 ריז טָאה אנוש רעטסאהראפ רעד טָא ןעוו ,טציא .,עיצאּפוקַא זופ ןרָאי יד ןיא
 דיז וצ קירוצ ,סטוג זוא בָאה ןטביורעגנַא רעייז טימ ,ןרָאפוצקעוװא ןבילקעג
 ,ףרָאד ןופ םירעיוּפ עמערַא יד זענאטשענפיוא זענייז ,דנאלשטייד זייק ,םייהא
 .רעקינייּפ ערעייז ןופ ןעמענ וצ המקנ ,טָאטש ןופ רעטעברא עטרעגנוהראפ יד
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 -טייד .ןרָאװענ ןטינשעגרעביא ןסלער-זאב ןענייז ןטסנוּפ ךס א ןיא
 רעטעברא זוא םירעיוּפ יד זופ ןענייז ,ביור טימ טסקאּפעגנא ,ןענַָאלאשע עשיש
 -סיוא ןוא טנפַאװטנא ןעמ טָאה ןטאדלַאס עשישטייד .ןרָאוװעג טקידיילעגסיוא
 .טעקאנ טעטכ ןָאטעג

 ןפיול טזומענ רימ ןבָאה ,רענייב עצנאג טימ םייהא ןעמוק וצ ידכ
 עשיריי ,עשינכש יד וצ עיצנאטס-זאב רענדָארג רעד ןופ ןעיירד זיא זניובעגנייא
 ןופ יצ ,רענאזיטראּפ יד ןופ ןליוק ?גָאה םנופ ןטלאהאבוצסיוא דיז ,ןרעלעק
 .ּפעק ערעזדנוא רעביא ןגיולפעג ןענייז סָאװ ,ןשטייד יד

 ,ועמוקעגנַא דעלדנע ךיא ןיב ,ןאב רעד טימ ןשינעלגָאװ עגנאל ךָאנ
 ןגעלעג זיא סָאװ ,עקניבאשז עיצנאטסדיזאב רעטצעל ןיימ וצ ,טכאנייב א ןיא
 -ץענעמאק-עיוואטסאז ,לטעטש טרובעג ןיימ ןופ רעטעמַאליק קיסיירד םורא
 סאוו ,עלַאנעלאב א ןעניפעג דיא לעוװ ַאד זא ,טפַאהעג בָאה ךיא ,קסווָאטיל

 .םייחא זעגנערב רימ לָאז
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 לופ ןעוועג לָאמא זיא סָאװ ,עקניבאשז עלעטעטשדזאב עצנאג סָאד
 טליהעגנייא ןגעלעג טציא זיא ,תונותח ענערַאפעגנַא ןופ טרָא ןא ,זבעל טימ
 יו-ץעגרע .טסאהראפ ןעוועג ןענייז ןדָאל זוא ריט .שינרעטצניפ-קַאטש ןיא
 סאוו ,טירט עניימ םינּפה ,טנוה רעמאזנייא ןא ןלובעצ דעלרעמַאי ריז טָאה
 קראטש טזומעג םיא ןבָאה ,טכאנ רעליטש-טיוט רעד ןיא טכליהענּפָא זבַאה
 .וקיטכענרעביא ןענעק לָאז ריא ּגוװ טרָא זא ןכוז ןעמונעג בָאה ךיא .ןציירעצ

 רעבָא ,רעטייוצ א ןיא ,ריט ןייא ןיא ןּפאלקנָא טווורּפענ בָאה ריא
 סָאד .ןברַאטשעגסיוא זעוועג ָאד טלָאװ ץלא יו ,טרעפטנעעג טינ טָאה רענייק
 יד ראפ ארומ רעד בילוצ ,טסנוורעד רעטעּפש ךיז בָאה ריא יוװ ,ןעוועג זיא
 -עגנַא ןוא טנגענ רעד ןיא טעוועשובעג טלַאמעד זבַאה סָאװ ,סעדנאב-רעביור
 סיוא ךיוא ןוא ,גנורעקלעפאב רעזַאלצוש רעד ףיוא קערש-טיוט א ןפרַאװ
 -מורא ךיז ןנעלפ סָאװ ,ענעגנאפעג ,עקירעגנוה ,ענעפַאלטנא יד ראפ ארומ
 .טנגעג םענעי ןיא זעקנַאלב

 ןופ ןייש א סעּפע ןעזרעד ,?סענ-רעטניה א ןיא ,ךיא בָאה לַאמא טימ
 .ררע רעד ייב טראה ,לרעטצנעפ א ןופ ןסירעגפיורא דיז טָאה סָאװ ,טכיל א
 א דרוד טקוקעגניירא ,לרעטצנעפ םוצ טראשעגוצ טייהרעליטש ךיז בָאה ךיא
 טימ ,ּפָאק ןפיוא עקלעמראי א טימ דיי א ןעזרעד ןזוא זדָאל א זופ ענוראּפש
 רפס א רעביא לּפמעל-רעכיור ןקניניילק א ראפ טציז ,דרָאב רעצראוושדיורג א
 : טּפאלקעגנַא בָאה דיא .טנרעל ןוא

 .. ! דיי א ! ךיי א ןיב ךיא ! טנפע ! טנפע --

 ראפ .,ּפירקס ןכעלקירעזייה א טימ טנפעענפיוא ריט יד ריז טָאה דלאב

 ןקילַאמא ןיימ טנעקרעד דיא בָאה טכיל ןלעקנוט-בלאה םעד ןופ ןייש רעד
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 -רעד קראטש רימ טימ ךיז טָאה רע .ץענעמאק ןופ ,לקניפראג המלש 'ר ,זיבר

 : ענארפ רעטשרע ןזיימ ףיוא .טיירפ

 ? החּפשמ ןיימ ןופ זיא סע סָאוװ שטָאכ ריא טסייוו יצ ,יבר ---

 -עגסיורא ךיז טייהרעקידלושמוא ןוא ןרָאװעג לשכנ דעבענ רע זיא
 : טפאכ

 ?זסיוו עדאווא ןיוש ךָאד וטזומ ,זברַאטשעג זיא ה"ע עמאמ ןייד זא --

 -רעטנוא ןא יו ,דרע רעד וצ ןלאפעג ןוא ןָאטעג לקאוו א דיז בָאה דיא

 .. . םיוב רעטנעזענ

 רבק סעצמאונ ןיימ ףיוא

 ןיימ ןפראווראפ ךיא בָאה ,נַאט ףיוא ץַארּפש ןטשרע זטימ ,זעניגאב
 -- םייהא .םייהא סופוצ טזָאלעג דיז ןוא ןעלסקא יד ףיוא ץענאר-זטאדלאס
 .אטינ רעמ ןיוש זיא עמאמ ןייק וו

 -נארעג יד ןענייז ריג יוזא ןוא טירט עקיטסאה טימ ןעננאגעג ןיב ךיא
 סעמאמ רעד טציא עז ךיא זא טכודעגסיוא ריז טָאה רימ .חומ ןיא ןפַאלעג ןעק
 ריז טָאה ץראה סָאד .רימ ןגעקטנא ןבעווש זצראווש ןיא טליהעגנייא ןטָאש
 -עג ,טעשעהעג ריז ןיא בָאה ךיא .קָאטיי ןוא רעצ ןופ טעשטרַאקעג רימ זיא
 : טרעטסילפעג ןבָאה ןּפיל עניימ .ליטש רעד ןיא טנַאלק

 טקנעבעג בָאה דיא יו טסנוװעג שטָאכ וטסָאה יצ ! עניימ עמאמ ,ַא ---
 יד ןוא םישדח יד ,זכַאוו יד ,נעט יד טלייצענ סע בָאה ריא יו ,ַא ? ריד רָאנ
 ,סמערַא ענייד ןיא ןלאפניירא ! ריד וצ ןעמוק רעכינ סָאװ ןענעק וצ ןרָאי
 -סיוא ,ןשינעלנַאװ ןוא םילונליג ערעטיב עניימ עלא ןופ ריד ראפ ןלייצרעדסיוא
 ,עניימ עמאמ ,טציא ןוא ! ןרערט עטנייוועגסיוא-טינ עניימ ריד ראפ ןענייוו
 ,עמאמ ,יוא ! ַאטינ וטסיב ,לעווש ןייד ייב דלאב טָא ןיוש ייטש דיא ןעוו
 . ! עניימ עמאמ

 רענייא ןכַארקעג ,למיה ןרעביא ןעגנאהעג ענייז סנקלָאװו עצראווש
 יד .ןעגנילשנייא ערעדנא יד ענייא טלָאװעג ןטלַאװ ייז יו ,זרעדנא ןרעביא
 טימ ,עטקלעווראפ ,עטעקאנ ןענאטשעג ןיוש ןענייז געוו םייב ןעמולב-דלעפ
 עמאזנייא .טכייפ קראטש ןעוועג זיא טפול יד .דרע רעד וצ ןגיובעג ּפעק יד
 זיא ּפָאק ןיא .ןעקארק ןקירעיורט רעייז טימ ןעירשעגרעביא דיז זבַאה ןעַארק
 ןבָאה ןניוא יד ראפ .תונורכיז ןוא רעדליב ןופ שאמישימ א רימ ייב ןעוועג
 ,טייקלענש רעשיפארגַאטאמַאניק א טימ יװ ,ןשימפיוא ןעמונעג ריז זבאה
 ןראפעג-טיוט עטבעלעגרעביא ,ענעגנאגראפ גנאל טינ ןופ סענעצס ענעדיישראפ
 עקיצראה ,ערעייט סָאד ןענאטשענ זיא ץלא רעביא ןֹוא ,םישק םייונע ןוא
 .ןעמאמ רעד זופ טלאטשעג

 -נעטש םיא ףיוא טָאה המחלמ רעד ראפ סָאװ ,נעווייסַאש רעגנאל רעד

 -וחס טריפעג ןבָאה סָאו ,סעלָאנעלאב טימ טלמיוועג ןוא טלביוושענ קיד
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 ַאד .זָארג-דליוו טימ רענעסקאוואב א ןגעלעג טציא זיא ,ןרישזאסאּפ ןוא תור
 ;ףרָאד ןטנערבענּפַא ןא ןופ תוברוח ןוא סנעמיוק ןעזענ דיז זבַאה טרַאד זוא
 -ירעגסיורא ןא טרָאד ,ּפולס-ףארגעלעט רעטרעקענרעביא ןא ןגעלענ זיא ַאד
 -מִא ןא ןופ םאטש א טצראטשעגסיורא טָאה טרָאד ןוא ַאד ;ןכייצ-ליימ רענעס
 ןסקאווראפ ןעוועג ןענייז ,ײסַאש ןטייז עדייב ןופ רעדלעפ יד .םיוב זטנערבעג
 טינ טָאה ןעמ ,ליטש ןעוועג זיא םורא ןוא םורא .רענרעד עקיכעטש טימ
 .המהב א רעדָא ,שטנעמ א ןופ ןמיס ןייק ןעזעגנ

 יו טעמכ בָאה דיא .טירט עכיג טימ טזיײרּפשעג ןוא ןעננאגעג ןיב ריא
 דעד .םירבא עניימ ןסָאנעגנַא יילב טימ יוװ טָאה סָאװ ,טייקדימ יד טליפעג טינ
 טָאה ,ןעז טינ רעמ ןיוש יז לעװ דיא זא ,ַאטינ ןיוש זיא עמאמ יד זא ,קנאדעג
 ,וענייוו טלַאװעג בָאה דיא .ץראה סָאד רעסעמ ןּפמעט א ריס יוװ זטינשעג רימ
 ,וקידייל םעד טָא ןיא ,וייּפ ןסיורג ןיימ ,רעצ ןסיורג ןיימ ןעיירשסיוא ,זנַאלק
 ערעווש טימ טלָאװ רעצימע יו ,טנעקענ טינ רעבָא בָאה ךיא .?לח ןטסוּפ
 ןעוועג רעווש רימ זיא סע זא ,יוזא טקיטשענ ןוא זדלאה ןיימ טּפאכעגמורא טנעה
 ,ןּפאכוצּפָא םעטָא םעד וליפא

 זיוש רימ ובַאה סיפ יד .רעטייוו ןוא רעטייו ץלא ןעגנאגעג ןיב דיא
 ווא טייקדימ רעד ןבעגרעטנוא טלָאװעג טינ ךדיז בָאה ךיא רעבָא ,זכָארבעג
 רעראבעזמוא ןא יװ סעּפע .ןעורּפָא עלייו א ףיוא שטָאכ ,ךיז ןצעזקעווא
 ,םייהא רעכינ ןוא רעכינ ץלא ןייג וצ ןבירטעג ןוא ןגָארטעג דימ טָאה חוכ
 רעד ןיא ןיוש ךיא לע ןעמאמ רעד זא ,טסנוװעג טונ בָאה ךיא שטָאכ .םייהא
 סָאװ טסייו רעוו ןוא ? ןעמאמ א ןָא םייה א זיא סָאװ ןוא .ןפערט טינ םייה
 ? םייה רעד ןיא רימ ףיוא טראוו סע סעיינ עכעלקילגמוא ןא ראפ רָאנ

 טלַאװעג ןוא ןייזטסנוואב םעד דיז ןיא ןעיירשראפ טריבורּפ בַאה דיא
 זיא ץלא זא ןוא ןעמאמ א טימ םייה א דאנ בָאה דיא זא ,ןביולג םעד זטלאהנַא
 רעבָא .קירוצ רָאי ריפ טימ ןזָאלעגרעביא סָאד בָאה דיא יו יוזא ןטרָאד דאנ
 ןטלאהעג רימ טָאה רע .ןעיירשראפ טזָאלעג טינ דיז טָאה ןייזטסנוואב ןיימ
 : ּפָאק ןיא ןביוד ןייא ןיא

 ! יי ןוא ןרערט ,רעיורט רָאנ םייה רעד זיא טראוו ריד ףיוא ---

 רימ ןענייז ןטסגנא .ןרעביפ וצ קראטש ןבייהעגנָא ךימ טָאה סע
 ןרָאװענ רימ זיא ןצראה םורא .טלאק ןוא סייה זרָאוװענ רימ זיא סע .ןלאפאב

 .ןּפאכ טנעקעג טינ ןיוש םעטָא םעד בָאה ריא זא ,קידנקיטש יוזא ,גנע יוזא

 : רעמאה א טימ יו ,טּפאלקעג רעהפיוא ןַא רימ טָאה ּפָאק ןיא

 ! טיוט זיא עמאמ !ייד ,טיוט ,טיוט ---

 טָא-טָא זא ,טליפרעד בָאה דיא ,זצעז ןעמונעג רימ ריז זבַאה סיפ יד
 ןָאטעג גָאלש א רימ ןבאה ןרערט .ןכערבנעמאזוצ ןוא ןזַאט ?אפ א ריא לעוו
 ,ןןטלא ןא וצ טּפעלשענוצ ךיז ךיא בָאה תוחוכ עטצעל יד טימס .זדלאה םוצ
 א ןיא ןכַארבעגסיױא ןוא םיא ןָא טראּפשעננא דיז ,םיוב םענעגיובעגסיוא
 .זייוועג זוויסלגוונַאק
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 ןטימ לָאּפוק רעכיוה רעד ןעזעגסיורא ןיוש דיז טָאה סנטייוורעדנופ
 ןכיוה ,ןשיטַאטש ןפיוא ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעטסיולס םנופ םלצ םענעדלַאנ
 ,עטלא יד ,"ּפולס" ןכיוה םנופ ץיּפש רעד ןזיוואב זיוש ריז טָאה טא .גראב
 טָא זוא .םיא וצ טעילוטעג ריז ןבַאה סָאװ ,רעזייה יד ןוא עינשאב עראדנענעל
 רעטרעדנוה יד טימ ,םלוע-תיב ןשיטַאטש ,ןגנאל ,ןסיורג םעד זעזרעד דיא בָאה
 -רעד ,טציא רעבַא .ןקערש יוזא זייוודניס דיז געלפ דיא ןכלעוו ראפ ,תובצמ
 . . . טיירפרעד יו דיז דיא בָאה ,םיא קידנעעז

 םעד ןעגנורּפשעגרעבירא ,געוװײיסַאש םנופ טרעקענּפָא דיז בָאה ריא
 ,תובצמ תורוש יד ןשיווצ ןיירא ןיב ךיא .ןאקראּפ םענעניובעגננייא ,ןטלא
 יד ףיוא ןטפירשפיוא נ"ּפ יד טימ םירבק עשירפ ךָאנ יד ייז ןשיוװצ קידנכוז
 ןיא ןיירא םוק ךיא רעדייא ,טלָאװעג בָאה ךיא .,דעלטערב ענרעצליה ,עסייוו
 . . . דרע ?נרעב סעמאמ רעד טימ ןענעגעגאב רעירפ דיז ,לטעטש

 טימ טכוזעג ,טסוקעג ,םירבק תורוש יד ןשיווצ ןייג ןבייהעגנָא בָאה ךיא
 .ןעניפעג טנעקעג טינ ןוא סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא זניוא עקידלודעגמוא
 -ייטש עטרעקיוהעצ ,עטלא ןופ טניריבאל זסיורג םניא זרַאלראפ דיז בָאה דיא
 .ךעלמייב עטלא ןוא עגנוי ,דעלטערב עיורג ןוא עסייוו ןופ תובצמ ענרענ

 זבעל ,ןענופעג דעלדנע דיא בָאה ןשינעכוז עקידלודענמוא עגנאל ךָאנ
 םעד טימ ?טערב ןגיובעגסיוא ,זסקאוואב א ,זָארג עטקלעווראפ טימ ?גרעב א
 רעטרעוו יד .י"והימרי תב תידוהיררתסא תרמ העווצה חסטמטה" טפירשפיוא

 זיב ךיא .ןטניוו ןוא ןגער ,ןעיינש ןופ ןבירענּפָא טעמכ ןעוועג ןיוש ןענייז
 . . . ררע רעטלאק ?גרעב םוצ זלאפעגוצ

 עקיצנייא יד ןעוועגנ ןענייז סָאד -- ! ! ! עמאמ ! עמאמ ! עמאמ ---
 .זדלאה ןיימ ןופ ןסירעגסיורא ןייוועג ןטימ ןעמאזוצ דיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו
 -דנע אזא ,רעצ רעפיט אזא סעּפע . . . טאהעג טינ ךדיא בָאה רעטרעוו זייס רעמ
 ןוא טפאכעגמורא ךימ טָאה תונמחר רעקידנפיירצראה אזא ןוא קַאטייװ רעזַאל
 טדימשענוצ ןנעלעגנ דיא ןיב רעטמיילעג א יו .ןכַארבעצ ןצנאגניא ךדימ טָאה
 -ענ טינ בָאה ךיא ./סיירפַא טנעסעג טינ דיז ןוא דרע עטלאק לסיב םעד וצ
 ךימ טָאה ןוא ןסיגנ ןבייהעגנַא טָאה ןגער רעקידנעיסַא רעטלאק א יו טריּפש
 ,טצענעגכרוד זצנאגניא

 וצ טייצ ןיוש ,ףיוא ייטש ןיוש נונעג ,ןאמרעננוי ,ןאמרעגנוי ---
 עקירעזייה סָאד דיז רעטניה טרעהרעד גנולצולּפ ריא בָאה -- ! החנמ ןענוואד
 ,עטלאק א רימ וצ טקערטשענסיוא טָאה רע .קינתורבק זטלא םעד זופ לוק
 קידנגייווש ןוא דרע רעד ןופ ןבייהפיוא דיז ןפלַאהעג רימ ,טנאה עסידרענייב
 . . . םלוע-תיב םנופ רעיוט םוצ זיב טיילנאבסיורא דימ רע טָאה



 םייח רענורח ןופ לעווש םיינ



 ףרָאז .פ 344

 סנטָאש

 -ניא טעמכ ןגיל ןענופעג ריא בָאה ,עיוואטסאז ,עלעטעטש-םייה !יימ
 כע ןבאה ,1918 ןיא ,תולייח עשיסור עסידנטערטּפָא יד .תוברוח זיא ןצנאג
 .לסעג עשייונ סָאד רָאנ זיא טריראבמוא ןבילבעג .טרעטשעצ ןזוא טנערבראפ
 . . ."סאג עשייונ" ןעמַאנ םעד ןגַארטעג טָאה סע סאו ,ראפרעד רשפא

 זיא סע נו ,טרָא סָאד תוברוח יד ןשיווצ טנעקרעד םיוק בָאה דיא
 זופ רָאנ השורי א ,ןפור סע ןגעלפ רימ יוװ ,עלעביטש סעמאמ רעד ןענאטשעג
 לנרעב טעברוהעגנַא ןא ןגעלענ טציא זיא ,םייה א טָאטשנַא .לחר עבַאב רעד
 .זַארג דליו טימ ןססאווראפ ,לגיצ עטנערבראפ ךעלקיטש ןוא רענייטש ןופ
 טָאה עטאט רעד סָאװ ,רעמייב-זעמיולפ ןוא רעמייב-זשראק יד טימ ?דעס סָאד
 טפַא טפאשביל ?יפיוזא טימ סע ןגעלפ ,רעדניק ,רימ סָאװ ןוא טצנאלפראפ
 ייב ,ןטנוא עמאס רָאנ .טנערבראפ ןצנאגניא ןעוועג זיא ,רעסאוו טימ זסיגאב

 ,דלאוונ טימ ,ךיז ןכַאה ,ןעלצרַאװ ענעבילבעג ןבעל רָאנ יד ןופ ,דרע רעד
 ... ךעלטיר עניד ,עקידעבעל עכעלטע זסירעגריפא

 ץענאר-ןטאדלַאס ןטימ ,רענעכַארבעצ א ,רעדימ א ןענאטשעג ןיב דיא
 .ןניוא ענעפַאלראפ ןרערט טימ דרוד טקוקעג ןוא עציילפ ןפיוא

 ,םייה ןייפ ? םייה ןיימ זופ זבילבענ זיא סע סָאװ ץלא סָאד זיא --
 -מורא ךימ טעטש עקישאר ,עדמערפ ןיא ,םיחטש עטייוו דרוד טנעלפ סָאװ

 ? ףושיכ א טימ יוװ ריז וצ ןעיצ ןוא טנעה עמעראוו טימ יוװ ןעמענ

 טימ ,ןגעסטנא רימ ןעמוקסיורא לָאז סע רעוו ַאטינ רעמ ןיוש זיא ---
 לפֵָאמא יװ ,םינּפ ןפיוא לכיימש ןכעלקילג א ןוא סמערַא עטקערטשענסיוא

 ןיוש ָאטינ ? הבישי רעד ןופ בוט-םוי א ףיוא םייהא ןעמוק געלפ ריא תעשב
 : תובצמ -- דעלגרעב עמוטש ייווצ טנגעגאב דימ ןבָאה טציא רענייק ,רענייק
 סָאוו ,םייה ןיימ ןוא ,דרע לגרעב א רעטנוא ןענופעג דיא בָאה ןעמאמ זיימ
 טָאה -- סעקשעווַאלאה ןוא שא עּפוק א ,טיובענ זדנוא ראפ טָאה עמאמ יד
 . . . ןעייוצ ןיא טקיטייווענ טציא יראה ןיימ

 ןופ ביילברעביא ןטסיו םעד םורא טעקנַאלבעגמירא ריז בָאה ךיא
 עלא טימ טבוזעג ןוא ,רעמאזנייא ןא ןוא רעטנלע ןא "עלעביטש סעמאמ רעד"
 בורה ןיימ ןופ ןמיס זיא סע ןכלעוו א סעּפע ןּפאנשרעד וצ םישוח עניימ
 גו ,?קניו םעד ןופ רכז א ,רוּפש א שטָאכ ןעניפעג וצ ;םייה רענערָאװעג
 טינ רָאג רעבא בָאה ךיא  טייהדניק ןיימ ןופ לניוו סָאד זענאטשעג זיא סע
 יו .טייקליטש עקידנקירד א טשרעהעג זיולב טָאה םורא זוא םורא זענופעג
 .. . לגרעב סנכש םייב יוזא ,ָאד

 םייב ןגעלענ זיא סָאװ ,ןייטש ןטאלנ ,זסיורג םעד טנעקרעד בָאה ריא
 יוזא ןגעלפ ,רעדניק ,רימ ןוא עמאמ יד סאו ףיוא ,עלעביטש םוצ גנאגניירא
 טנעלפ עמאמ יד .,ןטכאנראפ עקידתבש עקידרעמוז יד ןיא ןציז וצ זבאה ביל
 עטשרע יד זיב ,תושעמ עכלרעדנווו ,ענייש עריא ןלייצרעד טלַאמעד זדנוא
 עמאמ יד טנעלפ ןאד .למיה ןיא ןדניצנא ןעמענ ריז ןגעלפ דעלדנרעטש
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 ביוש עטכייפ יד רעגניפ יד טימ ןַאט שי א ,עלעביטש ןיא קירוצ ןייגניירא
 ,"בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג" ןגָאז ןעמענ ןוא רעטצנעפ זופ
 טייקסיז אזא טימ ךיז טגעלפ סָאװ ,לדנונינ ןקידנעקנעב-קיטעמוא אזא טימ
 ןעמאמ רעד ייב ןוא .רעצרעה עשרעדניק ערעזדנוא זיא דיילג ןסיגניירא
 .וקאב ענעלאפעגנייא ,עניד עריא רעביא ןרערט ןעלקייק השעמ תעשב דיז ןנעלפ

 ןעקנוזעגּפַארא ּפָאק םעד ,ןייטש םעד ףיוא טצעזענקעווא דיז באה ריא
 רעד ןוימד ןיימ ןיא ןעז לָאמאכַאנ שטאב טלאװעג בָאה דיא .דרע רעד וצ
 טציא רעה ךיא יו טכודעגסיוא ךיז טָאה ריס .עלעביטש סָאד זוא זעמאמ
 קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג" ; לוק קידנענייוו ,קיטעמוא סעמאמ רעד דיוא
 . . ."בקעי ןופ זוא

 -ןיירא רימ ,רימ ןבעל טלעטשענּפָא ריז ,ןעננאגעגייבראפ זיא ץימע
 ךיז טָאה סָאװ ,ןטאט םעד ןגַאזנַא ןפָאלעג דלאב ןוא ,ןיירא םינּפ ןיא טקוקענ
 -ביטש עשייוג יד ןיא ,םאנ רעשייוג רעד ןיא טצעזאב ?לטעטש זופ ןדיי עלא יו
 ,טייו ץעגרע ןשטייד יד ראפ ןפָאלטנא ןענייז סע םיטאבעלאב סעמעוו ,ךעל
 .דנאלסור-ףפיט ןזיא

 סָאד םיא בָאה ךיא ןעוו ,קירוצ רַאי ריפ טימ זיא רעכלעוו ,עטאט רעד
 ןעוועג טציא זיא ,רעצלַאטש אזא ,רעכיילג אזא ךָאנ ןעוועג ,זעזעג לָאמ עטצעל
 -לעג א טימ ,טשטיינסעצ ןוא טרעקאעצ םינּפ סָאד .ןעיירד ןיא רענעגיובעג א
 ,עגנאל ןייַז .ּפָאק ןיא ןבָארנעגנייא ףיט ,ןשַאלעגסיױא ןגיוא יד .רילֵאק זסאלב
 .ראוועג רעיורג ןוא רערעטיש ,רעצריק סעּפע זיא דרַאב עטכידעג

 קראטש ,קראטש רימ ןוא סמערָא ענייז ןיא טּפאכעגניירא רימ טָאה רע
 טינ רעדיוו דימ לָאז רעצימע טאהעג ארומ טלָאװ רע יוװ ,זצראה םוצ טקירדענ
 -עג ןענייז ןרערט עסיורג רָאנ ,טדערעג טינ רַאג טָאה רע .םיא ןופ ןעמענוצ
 רע טָאר רענניפ עקידרענייב ,עקידרעטיצ ענייז טימ .ןגיוא ענייז ןופ ןענור
 טלָאװ רע יו ,ּפָאק םעד ,ןרעטש םעד ,םינּפ סָאד ןּפאטמורא ןעמונעגנ ריפ
 א םיא וצ ןעמוקעג ריא ןיב יצ ;ךיא ןיב סָאד יצ ןנייצרעביא טלָאװעג דיז
 סעפע טָאה רע .טרעטיצעג ןצנאנניא טָאה רע .םירבא עלא ףיוא רעצנאג
 רע טָאה דעלדנע .טנעקעג טינ טָאה רע רעבָא ,ןגערפ ,ןדייר ,זגָאז טלַאװעגנ

 ןבייהעגנָא ןבָאה ןפיל ענייז .ץפיז ןרעוש א ןבעגענ ,טמעטַאענּפָא רעווש
 : ןעשטּפעש

 טאה יז . . . טראוועג ננאל .. . . ריד ףיוא טראוועג טָאה יז ---

 וטסעו רשפא ,וטסמוק רשפא . . . רעטצנעפ ןכרוד ןקוק ןייא ןיא ןטלאהעו
 , .. . ריד ןַא ןבראטש וצ ןעוועג ריא זיא סע רעווש יו ,ַא . . . ןוייוואב דיז
 עטקינײּפעג ,עקילייה ריא טכיוהעגסיוא יז טָאה ןּפיל יד ףיוא ןעמַאנ ןזייד טימ
 ... המשנ

 םעד טיידדעגסיוא דיא בָאה ןעלסקא עניימ ףיוא טנעה סנטאט ןטימ
 טינ הלילח טלעפ יצ ? ַאר ןענייז עלא יצ ןעז ,ןקוקמורא דיז ןעמונעג ,ּפַאק
 : לוק קידרעטיצ א טימ ןגערפ ןבייהעננַא בָאה ךיא . . ? רעצימע דאנ
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 -ניזומ סָאד ,?רעטסעווש עקיצראה ,עביל יד ! ? עלהניד זיא נו --

 ! ? יז זיא וו ? ןגיוא עיולב ,עטוג יד טימ ,ןסַאל ענערלַאג יד טימ ,עלעק

 סעשעּפ רעטסעווש רעד ,רעכ-השמ רעקירַאי-16 רעד זיא נו זוא --
 בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ּפַאס ןגולק ,ןפראש ןטימ ,לקינעמילּפ רעביל ןיימ ,ןיִז
 גװ ,עטאט ! ? רע זיא וװ ? ארמנ טאלב א ןענרעל וצ טאהעג ביל יוזא
 .תולוק ענעמונאב טימ ןעירשעג דיא בָאה -- ! ? ייז זענייז

 -פָארא ןוא ןניוא ערעטצניפ ,עמוטש טימ טסוסעגרעביא ךיז ןבָאה ייז
 עגנוי ,עכעלקילגמוא יד ,רעטסעווש עטסטלע יד .דרע רעד וצ ּפעק יד ןזָאלעג
 : ןרערט עטקיטשראפ דרוד טלמרומעגסיורא ?יטש טָאה ,עמאמ

 ....ןעמוקניירא . . , ןעמוקניירא דלאב ןלעוו ייז ---

 ןסורדסיוא יד דָאנ ןוא ?וק סעשעּפ רעטסעווש ןיימ זופ זַאט םעד דאנ
 עקניביל ןיימ זא ,ןענאטשראפ ןיוש ךיא בָאה ,רעמינּפ עקירעביא יד ףיוא
 ,ןעמוקניירא טינ לָאמנייק רעמ ןיוש ןלעוו רעב-השמ רערעייט ןיימ ןוא עלהניד

 פקנעב א וצ טריפעגוצ ךימ טָאה טירט עקירעבאלש טימ ,עטאט רעד

 ןיימ ףיוא טנאה ןייז טניילעגפיורא טָאה רע .טצעזענקעווא ריז ןבָאה רימ זוא

 : רימ וצ טגאזעג לוק ןכַארבענ א טימ ,ליטש ןוא ?סקא

 ... העבש ריז ץעז ןוא דיש ענייד סיוא וט ,רעניימ זוז ---

 ליפיוזא ןוא:שואי ?יפיוזא טימ טּפאזעגנַא ןעוועג ןענייז רעטרעוו ענייז
 טליפרעד ךיז בָאה דיא .רעסיטש ףיוא ץראה ןיימ ןסירעצ ןבָאה סָאוװ ,רעצ

 ןבָאה ןגיוא עניימ ןופ --- דעלקילגמוא יוזא ןוא ןכַארבעצ ,טקַאטייװעצ יוזא
 עלא ןוא המשנ ןיימ ,ץראה ןיימ טנייועג טָאה סע .ןרערט ןָאטעג סָאלפ א
 | ,רעדילג עניימ

 טיוט רעד טָאה ןבעל ןיימ ןופ עטסקילייה סָאד זא ,טליפעג בַאה דיא

 זרַאלראפ קיבייא ףיוא רימ זיא טלעוו ןזיימ ןופ עטסרעייט סָאד ןוא ,ןעמונעגוצ
 תומולח עכעלטנגוי עניימ עלא ןופ .ןרָאװעג בורח ןוא טשיווראפ ,ןעננאגעגנ
 -אווענ ,ראפעג ןוא קערש ןופ ,ןרָאי עלא יד בָאה ריא סָאװ ,ןעננונּפַאה זוא
 .ןרערט ןוא וייּפ רָאנ ןבילבעג טציא רימ זיא ,זצראה ןזיימ ןיא טמער

 ... העבש טצעזענ ריז בָאה דיא

 2 8 א 8 +

 טָאה החּפשמ ןיימ ּוװ ,?ביטש ןשרעיוּפ ,ןקניניילק םעד ןיא .טנווא
 ,ןליבצנאמ ,םלוע רעסיורג א ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה ,זטלאהענפיוא דיז
 עקאט ןוא ."םכילע-םולש" רימ ןבענוצּפָא ,רעדניק ןוא עכעלטננוי ,רעבייוו
 רעטשרע רעד ןיב ךיא סָאװ ,סנ ןסיורג םעד ןגיוא ענענייא יד טימ ןקוקנא
 ערעדנא - . . רעטנוזעג ןוא רעצנאג א "טלעוו רענעי ןופ" שזא ןעמוסענ
 רעוו : ?ענעראלראפ" ערעייז ןופ סורג א רימ ייב ןעמענּפא ןעמוקעג ןענייז
 ,רעדורב א ןופ רעוו ןוא ןוז א זופ רעוו ,זטאט זגנוי א זיפ
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 םווא ןענאטשעג ןוא ןסעזעג זיא סָאװ ,םלוע םעד טכארטאב בָאה ריא
 רעקידהנושמ רעייז ןוא ןעזסיוא רעייז ,ןלאפאב ךימ זיא קערש א ןוא ,רימ
 ןענופעג ךיז םִלָאו דיא יו קורדנייא םעד ריס ףיוא טכאמעג {בַאה רוליה
 .עגעגיוצעגסיוא ,עננאל ,עכיילב רעמינּפ .םיתמ עקידעבעל ןופ הביסמ רעד זיא
 ,טייקננַאלשרעד ןוא עיטאּפא טימ טקוקעג ובָאה ,ענעבָארנעגניירא ףיט ןניוא
 טליהעגנייא םיפונ עטנקירטעגסיוא ןוא ענעּפמורשעגנייא ,עטראדעגנייא ערעייז
 םעד ףיוא ןעוועג דעלנע ןענייז סָאװ ,קעז עטבראפעגנייא עכלעזא סעּפע ןיא
 ,ררעפ ערעייז ןקעדוצ רעמוז ןגנעלפ םירעיוּפ יד ןכלעוו טימ ףאטש-קאז-זבארג
 . . . ןעשטוקָאד טינ ייז ןלָאז ןגילפ עזייב יד זא

 -רעביא עכלעזא סעּפע ךיז ףיוא ןנַארטעג ןבָאה ייז זשיווצ ערעכייר יד
 סיפ יד ףיוא ;(ןעלטנאמ) ןלעניש עשישטייד ןוא עטלא ןופ םידגב עטיינעג
 -ךָאלאק" ענרעצליה ,עסיורג ןיא ערעדנא ;סעקאדַאכ עטעטאלראפ ,עטלא ---
 -סיורא ייז ןזבַאה ,דרע רעד ןַא ןרעייז ריר רעדעי ייב סָאװ ,עכלעזא דיש ,"סעק
 יד ןיא טצלירגענּפָא טָאה סָאװ ,גנאלק ןקיכליה ,ןּפמעט א ריז ןופ ןבעגעג
 ,המשנ רעד ןיא ןוא ןרעיוא

 : רערניק יד טלעטשעגרַאפ ריז טימ ןבָאה רליב דעלרעדיוש א  רָאג
 ,עניד ףיוא ןטלאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעכייב ענעזַאלבעגנַא טימ ,ּפעק עסיורג
 ,רעדניק יו טקוסעגסיוא טינ רַאג ןבָאה ייז .רעלסיפ ענעגיובעגסיוא ,עמורק
 -אט ערעייז ףיוא דעלנע טינ ריש ,ןשטנעמ עטנראיאב ,עטלא יו רעכיג רַאנ
 טנאה ןייֵז טגיילעגפיורא טאהעג טלָאװ טסיינ רעזייב א יו .סעמאמ ןוא סעט
 .וסקאוופיוא טינ לָאמנייס ןלָאז ייז זא ,ןטלָאשראפ ייז ןוא ךעלּפעק ערעייז ףיוא
 טימ רעלעשטנעמ עטלא -- ןבילבראפ קידנעטש ףיוא יוזא ןיוש ייז ןענייז
 -יזיפ יד ,רעגנוה רעד םינּפה . . . םיפוג ענעסקאוועגסיוא ןייק טינ ,עקניניילק
 טָאה ,עיצאּפוקַא רעשישטייד רעד רעטנוא ,ערעייז ןדייל עקיטסייג זוא עש
 טרָאד ךיז ןבָאה רימ רעדייא ,רעכעלרעדיוש דךָאנ ,רעגרע רָאנ ןייז טזומעג
 .ןלעטשראפ טנעקענ

 --עד א יוזא ץיז ךיא יוװ קידנעעז ,טסעג עניימ ,םינכש סנטאט ןיימ

 סאו ,ערעייט ןוא עביל עניימ ףיוא רעיורט ןוא רענעכַארבעצ א ,רענעגַאלש
 ןביײהעגנָא ןבָאה ייז .ןטסיירט טלָאװעג ךימ ייז זבָאה ,זרַאלראפ בָאה דיא
 -כרוד ןבָאה ייז סָאװ ,ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריסאּפ ,תושעמ ןלייצרעד רימ ראפ

 עשיסור עקידנטערטּפָא יד יו : המחלמ ראי ריפ יד ןופ ךשמ ןיא טבעלענ
 ןוא ןעמייה יד ןופ ןבירטעגסיורא ,זגַאלשעגנ ייז זבַאה ןקאזַאק ןוא ןטאדלאס
 -רעגנוה יירד יד ןעמוסעגנַא ןענייז םעדכַאנ יו ;?טעטש סָאד ןדנוצעגרעטנוא
 ראה יד סָאװ ןופ תושעמ עכלעזא ץלא .עיצאּפוקַא רעשישטייד רעד ןופ ןרָאי
 .ריױּפאק טלעטשעג דיז זבַאה

 ןייז ןוא רעטָאפ ןייז ,רע יוזא יוװ טלייצרעד רימ טָאה ייז זופ רענייא
 טלייצרעד טָאה רעטייווצ א .טיוט זרעכיז א ןופ ןרָאוװעג לוצינ ןענייז רעדורכ
 ,סעקנַאל עקיּפמוז רעביא ,רעדלעפ עדמערפ רעביא טייוו ןליימ ריז זּפעלש ןופ
 וןעמ יו .םנעה יד ףיוא דניס ןקנארס א טימ רעדלעוו עטנאקאבמוא רעביא
 בייוו ןקירעגנוה זראפ טיורב ?קיטש א ןנירק וצ ןבעל סָאד טלעטשעגנייא טָאה
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 טכענ יד דרוד ןנעלענ זיא ןעמ יו טלייצרעד טָאה רעטירד א .,רעדניק ןוא
 ןופ טנעה עשיחצור יד ןיא ןלאפוצניירא טינ ידכ םלוע תיב ןפיוא ןטלאהאב
 -נאק ענעמוג טימ ןגָאימורא ךיז ןגעלפ סָאװ ,זראדנאשז-דלעפ עשישטייד יד
 דנאלשטייד ןייק ץענרע ןקישקעווא ןוא ןּפאכ וצ ,רענעלש-טניה יד יו סעקישט
 ןופ ,ץימש ,ּפעלק עקידארומ ןופ טלייצרעד ןבָאה ערעגניי יד .טעברא ףיוא
 עטכידעגנ יד ןיא טעבראז-גנאווצ רעד ייב רעטכעוו עשישטייד עשיטסידאס יד
 .וו"אא רעדלעוו רעשזעווַאלאיב

 יוזא ,רָאלק יוזא השעמ עקירעיורט ןייז טלייצרעד טָאה רעכעלטיא
 זיא סע .טבעלענכרוד לָאמאכַאנ טציא טשרע סע טלָאװ רע יוװ ,דעלדליק
 ריז ןבַאה ערעייז ןעננובעלרעביא עקידארומ עקיזַאד יד זא ,ןעוועג קיטנעק
 זעמ טעוו רינ יוזא טינ סָאו ,המשנ רעד ןיא ןוא בייל ןיא ןטינשעננייא ףיט
 סָאו ,םלוע רעד טָאה ,טלייצרעד טָאה רענייא תעשב .,ןסענראפ ןענעק סע
 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשענוצ ,ןרעדנא םוצ רענייא טעילוטענפיונוצ ןסעזעג זיא
 -ענסיורא דיז טָאה טרָאד ןוא ָאד ןופ .תמא זיא ץלא זא ןקיטעטשאב וצ יוו
 ןבָאה ןגיוא ענעקַארשעצ ,עקַיורמוא ערעייז .ץכערק רעפיט א ,זפיז א ןסיר
 ריז ףיוא טליפעג טציא רָאנ ןטלאוװ ייז יו ,זעלטניּפ וצ ןבייהעגנַא רעכיג דָאנ
 . .  עקייהאנ רעשישטייד ,רערעווש רעד זופ קאטייוו םעד

 ףיוא ,םירבח טננוי עניימ ףיוא ןגערפכָאנ ריז ןבייהעננַא בָאה ךיא
 ןופ סרעפטנע ןטיש ןעמונעג דלאב דיז ןבָאה ,ןרעדנא ןא ףיוא ןוא ןכש םעד
 : ןטייז עלא

 -רעבוט) עטָאכוס ןופ ןברָאטשעג זיא סעדידי עילע שרעהזזרהא ---

 .(זָאלוק

 ננול םעד טקאהענּפא" שזעוַָאלאיב ןיא ןשטייד יד זבַאה ןעלקנאי --
 ..."רעבכבעל זוא

 ןופ ןברָאטשעג זיא ,םימת קידצ רעד ,טחוש רעד ,עקכַאינ 'ר --

 .עירעטנעזיד

 ןופ ,"ףקות הנתנו" ןימ א ,לטעצ רעגנאל א ןגיוצעג דיז טָאה יוזא

 רעוו ןוא ּפעלק ןופ רעוו ,טלעק ןופ רעוו ,רעגנוה ןופ רעוו : ענעברַאטשראפ

 .הנושמ התימ רעדנא ןא טימ ןעמוקעגמוא זיא סע

 עניימ ןופ רעמינּפ עטרעגָאמעגסיוא ,עכיילב יד ףיוא יוזא קידנקוק
 ,ענעדיי רעראד ,רעכיוה א ףיוא ןלאפעג קילב ןיימ זיא ,םינכש רעיוואטסאז
 סָאד .טנעקרעד יז בָאה דיא .לקניוו א ןיא טרעדנוזעגּפָא ןענאטשעג זיא סָאװ
 טגעלפ ןעמ יו ,"עקנאקירעמא" יד רעדָא ,"עקרעמערק יד ענורג" ןעוועג זיא
 םענייניא בָאה דיא ןעמעוו טימ ,רבח ןיימ ןופ עמאמ יד ,?טעטש ןיא זפור יז
 ץעגרע זיא רע .הכישי רעד ןיא רעטעּפש ןוא רדח ןיא ןטאט םייב טנרעלענ
 -נופ ןענאטשענ טציא יז זיא .טנַארפ ןשיסור ןפיוא ןרָאװעג ןלאפראפ נו
 טימ טסוצענ ,טנעה יד טימ ןכַארבעג ,עקיטייז א ,עדמערפ א יוװ ,סנטייוורעד
 * ןיילא ךיז וצ ןעשטּפעש וצ טרעהעגפיוא טינ ןוא ןעלסקא עלַאמש ,עניד עריא
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 -מוא ןיימפ ? עלהשמ ןיימ סָאד זיא וו ! רימ זיא דניוו זוא ייוו ---
 ...רעבענ ,עלהשמ רעכעלקילג

 ּפָאק ןיימ דיא בָאה ,עריא טימ טננעגאב דיז ןבָאה ןגיוא עניימ ןעוו
 . . . ןיירא םינּפ ןיא ריא ןקוק וצ טמעשעג ריז טלָאוװ דיא יוװ ,ןזַאלעגּפַארא
 סָאװ ,ןענאטשראפ ךיא בָאה ,רימ ףיוא ןקוק ןרעטצניפ ,ןקירעיורט ריא ןיא
 יז סָאװ ,ןעמאמ ןיימ ןעוועג אנקמ טציא יז ןיא סָאד זא ,טכארטעג טאה יז
 ,טנעמַאמ םעד ןיא ,בָאה רעבָא ךיא ....ָאד זיא ןוז ריא רעבָא ,ַאטינ אד זיא
 רעבָא ,ָאטינ זיא רע סָאװ ,ןעקהשמ ,רבח םענעלאפעג ןננוי ןיימ ןעוועג אנקמ
 . . . ַאד זיא עמאמ ןייז

 טיורב לבעל א

 ,1918 ,רעבמעצעד ,קסירב

 ,טליפרעד ךיא בַאה ,םייהא ןעמוק ןיימ דָאנ ,געט עטשרע יד ןיא דיילנ

 סָאװ ,רָאי ריפ יד ךרוד .ַאטינ טרָא זייק רעמ לטעטש זיא ַאד זיא רימ ראפ זא

 -עבעל א ןרָאװעג לטעטש ןרעייט ,זביל ןיימ ןופ זיא ,ןעוועג טינ ַאד זיב דיא

 -ענסיוא טימ ,ןריי .םיתמ עקידעבעל ןשטנעמ יד ןופ ןוא םלוע:תיב רעקיד
 יד רעביא טכיילשעג ריז ןבָאה ,סעטנארט ןיא טלקיווראפ ,םיפוג עטרענַאמ
 -ענסיורא טָאה סָאו ,שואי רעד ןוא רעצ רעד .סנטַאש ערעטצניפ יוװ ןסאנ
 .ץראה סָאד ןסירעצ רימ טָאה ,זניוא ענעדנוצעצ ,עקירעגנוה ערעייז זופ זעירש
 ערעייז ןופ ןּפאלק סָאד ּפָאק ןיא טכליהעג רימ טָאה טכאנ ררוד זוא נַאט דרוד
 -ַאלננונפָאה רעייז ןוא טייקיזַאלפליה רעייז .סעקדָאלָאק יד ,ךיש ענרעצליה
 לעוו דיא ביוא זא ,טליפעג בָאה ריא .ןגרָאװעג ןוא טקיטשעג דימ טָאה טייקיז
 .ייז יו ןכַארבעצ יוזא ןרעוו ריא ?עװ ,זּפאכסיורא טינ דיז זענאד זופ סנטייצאב

 : רעבָא זןיא ענארפ יד ! רעכינ סָאװ ןפיולטנא ,ןפיולטנא זומ דיא ,אי

 ? ןעמ טפיול זיהגוו ---

 ! ןגָארט דימ ןזלעוו ןגיוא יד זיהנוו ---

 ,טלעוו עיינ א דיז טיוב סע ּוװ ,דנאלסור-ףיט ןייק ןפיול לעוװ ךיא ---
 ווא דרע רַאנ ! ןסיוו טינ רעמ ןעמ טעוװ טיונ ןייק ןוא רעגנוה ןייק ןופ ּגוו
 ןרעדנאוו ןזָאלקעװא דיז לע דיא .םענייא רעדעי ראפ טייהיירפ ןוא טיורב
 ,עווקסַאמ ,קסנימ ,ווָאקאר ,ענשטערַאלַאמ : דעלטעטש ןוא טעטש עניימ רעביא
 ,ערעייט ?יפיוזא טאהעג בָאה ךיא ווו ,אמַארטסאק ,קסניביר ,ל?לואלסַאראי
 עגנוי עטנאקאב ,טניירפ םתס ןוא ןויצ-ילעוּפ ייטראּפ רעד ןופ םירבח עקיצראה
 ראפ ,דרע ראפ ןפמעק ךיא לע ייז טימ ןעמאזוצ .,דעלדיימ ןוא םירוחב
 ! ןעמעלא ראפ ןוא ךיז ראפ ,טייהכיילנ ןוא טייהיירפ ראפ ,טיודב

 ךיז ןטעב סנטאט םעד ,ןרערט סרעטסעווש רעד ןפלַָאהעג טינ טָאה'ס
 .םענייניא ייז טימ זביילב ןיוש לָאז ךיא זא ,רימ ייב

 רענעסַאלשטנא ןיימ ןעוועג זיא --- ! ןביילב טינ ַאד זאק דיא ,זיינ --
 ! ןעמוקמוא ַאד לעװ דיא -- ,טנייוועג טָאה רימ ןיא ץראה סָאד ןוא רעפטנע
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 ןענאד ןופ זומ ךיא ,ערעייט עניימ ,ןיינ } טכיל א יוװ ןייגסיוא ַאד לעוו דיא
 ! ןרָאפקעווא

 -סיורא שינעטלעהאב א ןופ טייהרעליטש טָאה עשעּפ רעטסעווש ןיימ

 ליפ יוזא טימ טָאה יז סָאװ ,דנב ןקידבוט-םוי ןטסעב ריא ךיג ףיוא ןעמונעג
 קידנטלאהאב ןוא ,הפירש ןופ ןוא המחלמ רעד ןופ טיהעגסיוא שפנ-תריפמ
 םוצ ןפַאלעגקעװא םעד טימ יז זיא ,עליישטאפ רענעסירעצ ריא רעטנוא סע
 -טיורב ןרעייט םעד טָא .לטיורב א ףיוא ןטיבעגסיוא סע ןוא ןכש "ןכייר"
 טלקיוועגנייא ,ןעז טינ סע לָאז סריא דניק ןייק זא ,טייהרעליטש יז טָאה רצוא
 -לָאס ןיימ ןיא טּפוטשעגניירא סע ןוא עקליישטאפ רענעטנווייל-סייוו א ןיא

 ןוא טנגעזענ ייז טימ ריז ריא בַאה ץראה ןכַארבעצ א טימ .ץענאר-וטאד
 םעד ןיא טזָאלעגסיורא ךיז ךיא בָאה ,טנאה ןיא ךרדל הדיצ םעד טָא טימ
 , . . ןיירא געוװ זטייוו

 א ,ןוז יד .רענרומכ א ,רעטלַאק א טלעטשעג ריז טָאה גָאט רעד
 ,ןעיורג א רעטנוא ןדנווושראפ דלאב ַאד ןוא ןזיוואב ָאד דיז טָאה ,עכיילב
 ןפיוא טירט עקיטסאה ,עכיג טימ ןייג ןבייהעננַא בָאה דיא ,ןקלַָאװ ןלעקנוט
 ךימ טעוװ סָאװ ןאב א ןגנירק וצ טפַאהענ בָאה דיא ווװ ,קסירב ןייק געוו
 ,טָאטש עשימייה ןיימ זא ,טסגװעג בָאה ךיא םגה .דנאלסור ןייק ןעגנערב
 טימ יװ ריא וצ ןגיוצעג ךימ סע טָאה ךָאד ,תוברוח ןיא טעמכ טניל ,קסירב
 .ףושיכ א

 עניימ טכארבראפ בָאה ךיא ּוװ טָאטש יד ךָאד זיא סָאד --- קסירב
 זיא קסירב ! הבישי רעטשרע ןיימ ןופ טָאטש יד ! ןרָאי-רעדניס עטסנעש
 רעד וצ טנפעעגפיוא בָאה ריא סָאו ,ריט עטשרע יד רימ ראפ ןעוועג דַאד
 ךיא בָאה טָאטש רעקיזַאד רעד ןיא ! טלעוו רעלופתודוס ,רעדמערפ ,רעסיורג
 "עג ןוא דארּפש רעשיסור רעד טימ ןענעקאב ןעמונעג ריז לֵָאמ ןטשרע םוצ
 החנשה רעד רעטנוא ,רוטארעטיל רעשידיי ןוא רעשיסור רעד םימ ,,עטכיש
 ךיז ןבַאה סָאװ ,סעקטסיזאנמיג ןוא ןטסיזאנמיג עשידיי עביל ,ערעייט יד ןופ
 יד ןשיווצ גנודליב ןוא ןסיוו ןטיירּפשראפ וצ ?יצ ןקילייה א ראפ טלעטשעג
 .םירוחכ-הבישי עמערַא

 ,קסירב ןיא ןרָאי עקילַאמא עניימ ןופ קידנטכארט ןוא יוזא קידנעייג
 ןוא ןעגנוריסאּפ ענעדיישראפ ןורכיז ןיא ןשימפיוא ןעמונעג רימ ריז ןבַאה
 .טייצ רעכעלקילג רענעי טָא ןופ ,עקירעיורט ןוא עקיטכיל ,ןדָאזיּפע

 טָאה סאו ,דָאזיּפע ןייא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז ךיא בָאה סרעדנוזאב
 טזָאלעג טינ ריז טָאה סָאװ ,ןורכיז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ןטסקראטשמא ריז
 -ץראווש ,רענייש רעד טימ שינעגעגאב ןיימ ןעוועג זיא סָאד .,ןסענראפ
 ,עגנאל יד טימ ןוא רעלעקעב עקימאלפ-טיור יד טימ ,ןעלהנח רעקיניוא
 . . . עביל עמוטש א -- טריפענ בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,ּפעצ עצראווש
 יוזא ןעווענ טינ זיא סָאד ןוא ,ןענעגעגאב ריא טימ ריז געלפ ךיא רַאנ זעוו
 .טירט עכיג טימ ןענאּפשקעװא ןוא ןזָאלּפָארא ןניוא יִד יז טגעלפ ,ןטלעז
 ןסיוו טינ ןוא ןרעוו טיור געלפ ,לרוחב-הבישי רעקירנועמעש רעד ,ריא ןוא
 ,ךיז טימ ןַאט וצ סָאװ
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 ? עקטסיזאנמיג יד ,עלהנח עשירעפיטש ,עקיטכיל יד ,טציא יז זיא נו
 ןטיילנאב וצ טרעהענפיוא טינ ךָאד ךימ ןבָאה ןניוא-ןשראק ,עצראווש עריא
 ןשיוצ ,ארמנ רעד ייב ,הבישי ןיא רעירפ .געוו-רעדנאוו ןצנאג ןיימ ףיוא
 -קעווא ךיז ,ןגיוא עניימ ראפ ןסקאווסיוא גנולצולּפ יז טגעלפ ,אברו ייבא
 ,ןרענייגיצ א יוװ ,ןייצ עסייוו עריא טימ ןעלכיימש ןוא ריס ןגעקטנא ןלעטש
 . . . ןרעכאמפושיכ א

 םעדכַָאנ ןוא ,ןסרוק-טנוװַא עלאנעלמוא יד ףיוא ,דנאלסור זיא ,רעטעּפש
 ;ןעגנאגעג רימ טימ יז זיא -- סעיצארטסנַאמעד ערענַאיצולַאװער יד ףיוא
 םעד ןיא ;ןעוועג טייז ןיימ ייב יז זיא --- סעּפָאקַא יד ןיא ,המחלמ רעד ףיוא
 ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,טכענ-רעטניו עטלאק ,עגנאל יד ןיא ,רעגאלדזעגנאפענ
 טינ ,רעדיו יז טגעלפ ,עראנ רענרעצליה ,רעטראה רעד ףיוא טעשטרַאקעג
 ןכעלנייּפ םעד ןָא טלַאמעד ןעמ טָאה ,ןניוא יד ראפ ןסקאווסיוא לָאמנייא
 .וסעגראפ טלעק רערעטיב רעד ןַא ןוא רעגנוה

 סָאװ סייוו רעוו ? ןפרָאוװראפ ?רונ רעד יז טָאה וװ ? טציא יז זיא גוו

 ? המחלמ ראי ריפ יד ןופ ךשמ ןיא טבעלעגכרוד טָאה יז

 ןייג לע ךיא .ןכוזפיוא יז זומ דיא זא ,ריז ייב זסַאלשאכ באה ריא
 ,ךא .ןעניפעג יז ?עוו דיא זיב ,בוטש וצ בוטש ןופ ,זסאנ רעקסירב יד רעביא
 סָאד ריז ןלעװו ריס ! ןרייב זדנוא ראפ ןייז טעוװו סָאד דיירפ עסיורג ארא'ס
 רעמ ןיוש דיז ןלעוו רימ .ןצעזקעווא עדייב ריז ןלעוו רימ ,ןּפאכמורא עדייב
 -רעד ,עסיורג טציא ןיוש רָאד ןענייז ריס .ןרעדנא ןראפ רענייא ןעמעש טינ
 -עווש עניימ עלא ןופ ,ןלייצרעד ץלא ריא ראפ לע דיא ! ןשטנעמ ענעסקאוו
 יז .עריא ןופ ןלייצרעד רימ סעוו יז ןוא ,ןעגנובעלרעביא עקירעיורט ,ער
 ןַאט םענ א דיז ריִמ ןלעוו םעדכַאנ .טבעלעגכרוד גונענ ריוא אמתסמ טָאה
 .דנאלסור ןרענָאיצולַאװער םעד ןיא ,ןיהא ןזָאלקעוװא ךיז ןוא טנעה יד ראפ
 .זיילא ןזָאלרעביא טינ רעמ זיוש יז לע דיא

 +   8הא הא 8

 טלעטשראפ ןעוועג זיא ,לאזקַאוו רעקסירב ,רעלארטנעצ ,רעסיורג רעד
 ךיז טָאה סָאו ,רעטילימ ןשישטייד טימ ןענַאלאשע עטקאּפעגנַא ,עגנאל טימ
 -עניירקוא ןוא דנאלסור:-סייו ,ןלױּפ ןופ ןטנַארפ עלא ןופ ןגיוצעגקירוצ
 טימ סענַאגאוו ןעזעג קר ןעמ טָאה ,ןלאפעג זיא גיוא סָאד רָאנ ווו ,עיצילאנ
 ןוא קעּפ טיס ;רעוװוענ-ךישאמס ןוא ןענַאנאק טיס :;דרעפ ןוא ןטאדלאפ
 סיורג ןיא טאה ןעמ סָאװו ,ביור-המהחלמ םנופ רעלטשער תורוחס סנטסאק
 .דנאלשטייד ןייק טקישעגנ שינעלייא

 טראוועג ןבָאה לאזקַאו םענערָאװעג בורח-בלאה ,זסיורג םעד םורא
 ןבָאה ייז .קעּפענ ערעווש ערעייז טימ ןטאדלַאס עשישטייד רעטנזיוט דַאנ
 טימ טקוסעג ןבָאה ייז .םייהא ןפיולטנא רעכיג סָאװו טלאוועג ריוא ןיוש
 ןסעזעג ןיוש ןענייז סאו ,זדארעמאק עכעלקילג ערעייז ףיוא ןגיוא עקידהאניק
 ,זרָאפוצּפָא ףיוא טיירג ,זענַאלאשע עטקאּפעגנַא יד ןיא ,סינייוועניא
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 עליוויצ דס א טיירדעגמורא ךיז ןבָאה ןטאדלַאס תונחמ יד םורא
 יד ייב רעדניק עניילק טימ סעמאמ ,עטלא ןוא עגנוי ,רעבייוו ןוא ןליבצנאמ
 : ןעזסיוא ןבלעז םעד טעמכ טאהעג ייז ןבָאה עלא .,סמערָא יד ןיא ןוא טנעה
 ןיא ןוא סעטאמש ןיא ןַאטעגנַא ,רעמינּפ עקירעגנוה ,עטראדעגסיוא ,עכיילב
 .סרעייז בייל עטרעגַאמעגסיױא סָאד טקעדראפ םיוק ןבָאה סָאו ,סעטנארט
 ןעניפעג טלָאװעג ,טרעטשינענ ,טכוזעג ,טסימ םעד ןיא טעיָארעג ריז ןבָאה ייז
 .ןטלאהרעד וצ המשנ יד יבא --- זיא טינ סָאו שטָאכ טרָאד

 -עגנָא יד ןשיווצ ןכַארקעגמורא ןענייז ,ערעטסיירד רעמ יד ,ערעדנא
 ןוא רעטצנעפ וצ רעטצנעפ ןופ ,ריט וצ ריט ןופ ןעגנאגעג ,סענַאנאוו עטקאּפ
 ןעמעראברעד ריז ןלָאז ייז זא ,ןטאדלַאס עשישטייד יד ייב ןטעבענ םינונחת טימ
 ,ןסע םוצ ןעקנעש סעּפע ןוא ייז ףיוא

 ןופ רעלטשער יד ןפרַאוװעגסיױרא ,רעטצנעפ א ךדרוד ,טאדלַאס א טָאה
 א יו ,םעד ףיוא ןפרַאװענפיורא עסאמ עקירעגנוה יד ריז טָאה ,טיײצלַאמ זייז
 טימ ,וטסיופ יד טימ ערעדנא יד ענייא קידנסיוטש ,טניה עקירעגנוה עיאטס
 רעסיורג ןייא ןרָאװעג זיא םלוע ןצנאג םנופ זא יוזא ,ּפעק יד טימ ןוא סיפ יד
 ןטאדלַאס עשישטייד יד ןענייז השעמ תעשב ןוא .,ליונק רעטרעטנַאלּפעגפיױנוצ
 -ָאד םעד ןופ תחנ סיורג ןבילקעג ןבָאה ייז .ןלָאװקעגנָא רַאנ ןוא ןענאטשעג
 ןוויכב ייז ןבַאה ,רעטייוו ןטלאהוצנַא סע ידכ ןוא ,לקאטקעּפס ןטנאזומא ןקיז
 -יא ךיִז טָאה סָאד .םלוע ןקירעגנוה םוצ זייּפש ךעלקערב ןפראוו ןעמונעג
 וצ ןרָאװעג דימ טינ ןענייז ,ןשטייד יד ,ייז ןוא ,לָאמנייא טינ טרזחעגרעב
 : ריז ןעלציוו זוא זכאל ,זעיירש

 ..! עדנאב עקיצומש ,עטכולפראפ א טָא ---

 .. ! לדניזעג קיזייל א --

 א הא הא א +* 

 קילבנא םעד טאהעג טציא טָאה ,קסירב עקישאר ,עסיורנ עקילָאמא יד
 זעוועג ןענייז ןסאנ עטריקורב ,עטיירב עריא .טָאטש רעטיוט-בלאה א ןופ
 יקסווענ ףיוא ןרעיומ עצלַאטש ,עכיוה יד .,זָארג-דליוו טימ זסקאוואב יו טעמכ
 -ראפ טינ טָאה רעייפ סָאד סָאװ יד ןוא ,טנערבענּפָא ןעוועג ןענייז טקעּפסַארּפ
 ,רנאלשטייד ןייק טקישענּפָא לניצ יד ןוא ןעמונעצ ןשטייד יד ןזבָאה ,טרעצ
 ןסיורג םעד .,ןסײרּפ-חרזמ ןיא סעדייבענ עטרעטשעצ יד ייז טימ ןעיובוצפיוא
 רענאל עיצארטנעצנָאק א ןיא טלדנאווראפ ייז ןבָאה ,ןעמַארק-דאיר ןטרעיומעג
 טרָאד ןוא ָאד ןבָאה תוברוח יד רעטנוא ןופ .ענעננאפענ עשיסור יד ראפ
 ץעגרע זא ,טלייצרעד ןבָאה סָאװו ,רעלדנעמיוק ענעכעלב טצראטשעגסיורא
 .ןשטנעמ ןבעל ,ןרעלעק עטשרעטנוא יד ןיא ,דרע רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא

 רענערָאװעג בורח רעד רעביא טירט עכיג טימ ןיינ ןבייהעגנָא בָאה ךיא
 רךעלפעג ,ןסאג עטבילאב לָאמא עניימ ןופ םינמיס יד טכוזעג בָאה ריא .טָאטש
 זוא ,ןענרעל הבישי ןיא ןפיול ,זייוולגניי ,נעלפ ךיא עכלעוו ךרוד ,ןפיוה ןזוא
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 רעדעי ייב ,גָאר רעדעי ייב טלעטשענּפָא ריז בָאה ךיא .ןעניפעג טנעקעג טינ ייז

 -ענאב דיא לע רשפא ,זטייז עלא ףיוא ןגיוא עקירעיורט טימ טקוסעג ,הברוח
 ןעמעוו יד ןוא ,זעזעג טינ םענייק בָאה ריא רעבָא -- םינּפ ןטנקאאב א ןענעג
 רעק א ךיז בָאה ךיא רָאנ וו .,טנעקרעד טינ ריא בָאה ,ןפַארטעגנַא בָאה ךיא
 ,לגיצ ,רענייטש גרעב עטעברוהעגנָא ףיוא ןסיוטשעגנַא קר ריז ךיא בָאה ,ןָאטעג
 טרעטנַאלּפעגפיונוצ ץלא ,טָארד קיכעטש ןוא דעלב רעקיטש ,ןזייא רעקיטש
 .ווויכ א טימ ןָאטעגּפָא ץלא סע טלָאװ טנאה עשינַאלווייט א יוװ ,םענייניא

 : קָאטייװ ןוא רעצ ןופ ןעיירשוצסיוא יו טליפעג בָאה דיא

 ! ? קסירב טָאטש עטנילאב ןיימ סָאד זיא --

 טשיורענ קידנעטש טָאה ריא ןיא סָאװו טָאטש יד רעלקריוו סָאד זיא ---
 ? רחסמ ןזוא ?דנאה ,הכאלמ טימ

 ןוא לוש ,שרדמ-תיב רעדרעי ןופ גוו ,לארשיב םאו ריע יד סָאד זיא --
 ? הרותה-לוק סָאד ןעגנולקעגסיורא טכאנ ןוא גָאט טָאה זיולק

 רַאי ריפ ירד ןופ רשמ ןיא בָאה ךיא .,ןעמונעגכרוד דימ טָאה קערש א

 ןוא עטיל ןיא ,לטעטש שידיי ןייא טינ ןוא טָאטש ןייא טינ ןעזעג ןיוש המחלמ

 ףיוא טכאמעג טינ טָאה ייז ןופ ענייא ןייק רעבָא ,תוברוח ןיא ןניל ,עיצילאנ
 ןעוועג רימ ראפ זיא סָאװ ,קסירב טָאטש יד יוװ קורדנייא ןכעלרעדיוש אזא רימ
 .תונורכיז עשרעדניק ,עסיז ?יפ יוזא טימ ןדנובראפ

 א הא הא 8 *

 -נָא טָאה סע .טכאנראפ רעבמעצעד רעטלאק א ןלאפעגוצ זיא סע
 ןכַארקעג ןענייז טלעס ןוא ץענ .םענייניא יינש א טימ ?דנגער א ןלאפ ןבייהעג
 ןופ טכאוװושענּפָא ןוא טרעטאמעגסיוא ,דימ ןעוועג ןיב ךיא רענייב יד ןיא
 ןוא ןקיטכענ ןופ רעמ רָאנ ןוא ןפַאלשרעד טינ טכענ ןופ ,ןסערעד טינ געט
 ראד ?קסיטש א ריז ראפ ןכוז ןעמונעג בָאה ריא סופוצ גנאג ןגנאל ןסיטנייה
 ,ןסיורד ןיא ןיילא רענייא ןקיטכענ ןביילב וצ קנאדעג רעד .ּפָאק ןרעביא
 .המיא ןא רימ ףיוא טגָאיעגנָא טָאה ,תוברוח יד ןשיווצ

 נו .סאג וצ סאג ןופ ןעננאגעג .ןלייארעטנוא ןעמונעג ךיז בָאה דיא
 א ןופ ןייש א סעּפע סיורא ריז טסייר גוו-ץעגרע ןופ זא ,ןעזעג בָאה דיא ראנ
 .ןקיטכענוצרעביא ןטעבעג ,ריט ןיא טּפאלקעגנַא ,ןעמוקעגנוצ ריא ןיב ,טכיל
 סָאװ ,תוחּפשמ עזַאלמייה ,עטרעגנוהראפ ןפָארטעגנַָא דיא בָאה םוטעמוא רעבַא
 ,ררע רעד ףיוא םענייניא עלא לרעמיצ ןקיצנייא ןא ןיא טרענלאוועג דיז זבַאה
 .יורטש רעטליופראפ ףיוא

 נו ,סאג רעקסייצילַאּפ רעד וצ טּפעלשרעד זיא סע יוװ ךיז ּכַאה ךיא

 ,ןאמ סלחר עבַאב רעד ,רעיומ סיקסנישזעשזַאּפ ןושרג ןענאטשעג לַאמא זיא סע

 -נוה ןקראטש א טליפרעד בָאה ךיא .עיצנאטס ןטלאהעג לָאמא בָאה דיא נו

 א ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,ןייטש א ףיוא טצעזענקעווא ךיז בָאה ךיא .רעג
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 ןיימ סָאװ ,טיורב סָאד ?קעז עקסטאדלַאס ןיימ ןופ ןעמונעגסיורא ,הברוח

 לקיטש א ןסינשעגּפא ,ןיירא געוו ןיא ןבעגענטימ רימ טָאה עשעּפ רעטסעווש

 .ןעייק ןעמונעג זוא

 ךַאנ ןבייהעגנָא טָאה טניו רעד .רעטצניפ ,טכאנ ןרָאװעג זיא סע
 ריז בָאה ךיא .טעּפאילעג רעמ רָאנ טַָאה ןגער רעד .וזָאלב וצ רעקראטש
 בָאה ןניוא ענעפַָאלראפ ןרערט טימ .רענייטש עטלאק ,עסאנ יד וצ טעילוטעג
 לָאז סע טראוורעד טרָאד ןופ טלָאוװ דיא יוװ ,למיה ןרעטצניפ םוצ טקוקעג דיא
 .ףליה א רימ וצ ןעמוק

 םעד רעביא ןייג ןבײהעגנָא ןוא טרָא ןופ ןָאטעג סיר א דיז בַאה דיא
 רעד ןופ טעשטראטסעגסיורא ןבָאה סע ןענאוו ןופ ,תוברוח יד ןשיווצ ,ףיוה
 טרָאד ןוא ָאד ןופ יו ןעזעגנ בָאה ךיא .דעלדנעמיוק ענעכעלב עקינייא דרע
 לקנופ קידנענערב א סיורא טילפ טרָאד ןוא ָאד ןופ ;ל?לכיור א סיורא טראּפש
 .ןשטנעמ ןעניֹוװ ,"סעקנאילמעז" יד ןיא ,ָאד זא ,ןמיס א --

 ,לגיצ ןוא רענייטש ענעפרָאװעגנָא יד רעביא ןכירק ןעמונעג בָאה דיא
 טָאה סָאװ ,ריט א טּפאטעגנַא בָאה ךיא .געװו ןיא ןגעלענ רימ זענייז סאו
 ּפעלש א בָאה ךיא .ל?לביטש:-רעלעק א ןיא ,רעדינ רעד ןיא ץעגרע טריפעג
 א .לרעמיצ ןלעקנוט א ןיא ןייטש ןבילבעג ןיב ןוא ?ריט סָאד ריז וצ ןזאטעג
 .זָאנ רעד ןיא ןָאטעג גָאלש א רימ טָאה דרע ןוא שטשַאגליוװ זופ חיר רעקראטש
 ,ןאוואראּפ א טימ טלייטעגרעדנאנאפ ןעוועג זיא סָאװ ,לרעמיצ ןטייווצ א זופ
 ,לּפמעל-רעכיור א ןופ ןייש א ןסירענריפא דיז טָאה

 -אמש לגרעב א רעטנוא ןופ ,דיז טָאה ,ןאשטּפָאט א ףיוא ,ל?קניוו א ןיא
 ןעיורפ ןגיובעגנייא ,ןיילק א ,ןכייק ןוא ןטסוה א טימ ,ובייהענפיוא ,סעט
 רימ וצ טראשענוצ ךיז ?רוניפ סָאד טָאה ךעלטירט עקיטסאה טימ  ,?רוגיפ
 : שידיי ףיוא ןוא שייוג ףיוא ןָאטעגנ גערפ א ןייצ ןַא ?יומ א טימ ןוא

 ? ריא טכוז ןעמעוו ? ריא טפראד סָאװו ? ַאדאנ םאוו ַאטשט ---

 -סיורא ליטש ךיא בָאה -- ,ןקיטכענרעביא טלאוװעג ַאד טלַאװ דיא ---
 .טדערעג

 טָאה ,גנאלראפ ןיימ קידנרעהרעד ,ענעדיי עקשטיטלא ,עקניניילק יד
 ץכערק ןרעווש א ןזָאלעגסיױורא ,זצראה זראפ טנעה עדרייב טימ ןַאטעג ּפאכ א דיז
 -צץניפ א טימ ריא וצ ןעמוקעג טלָאװ דיא יו ,רעקראטש דָאנ טסוהעצ דיז זוא
 . . . הרושב רערעט

 ,גנוי ,קנאלש ,דיוה א ןזיוואב זאוואראּפ ןרעטניה ןופ ךיז טָאה דלאב
 זופ ןגערב יד ןטלאהענפיונוצ טנאה ןייא טימ טָאה סָאװ ,טלאטשענג-זעיורפ
 ןיא ןוא ,רוגיפ עטעקאניבלאה עריא טקעדראפ טָאה סאו ,ערדלַאק רעטלא ןזא
 רעד .ל?לּפמעלירעכיור ןקניניילק א ןטלאהעג יז טָאה טנאה רעטייווצ רעד
 עריא רעביא ןעגנאהעגּפָארא ,ןפרַאװעצ זעוועג זיא רעריא רַאה ּפַאק רעצראווש
 ,ןלעקנוט םעד ןגעקטנא טכיילבעג ריז ןבַאה סָאװ ,זרעטלוש עטעקאנ ,עסייוו
 ,לּפמעל םנופ זייש ןרענַאמ
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 ןא טימ ןוא ןגיוא עטצראטשעגסיורא טיס ןייטש ןבילבעג ןיב דיא
 -ןעיורפ רעקיזַאד רעד ןיא .טּפאכראפ ךימ טָאה םעטָא רעד שזא ,ליומ זפַא
 עקילָאּפא ןיימ טנעקרעד ,גנושאררעביא סיורג ןיימ וצ ,ריא בַאה טלאטשעגנ
 ןיוש בָאה ךיא . . . עביל עמוטש א טריפעג בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,עלהנח
 : ןעיירשסיוא ןוא ריא וצ ןפיולוצוצ טאהעג העדב

 "עג טָאה סָאװ ,ל?קינייא סלחר עבַאב רעד ,ךיא ןיב סָאד ,עלהנח --
 ! תונכש ןיא רייא טימ טנווו

 -ענּפָא ךימ טָאה יז ןכלעוו טימ ,קילב רעגנערטש ,רעטלאק ריא רעבָא
 ןייק בָאה ריא זא יוזא ,טריזילאראּפ יו ךימ טָאה ,סיפ יד זיב ּפַאק ןופ ןטסָאמ
 .ןעגנערבסיורא טנעקעג טינ ל?יומ ןיימ ןופ טרָאװ

 יו ,טרעיודעג טָאה סָאװ ,טייקליטש ערעווש א ןענאטשטנא זיא סע
 ןסירעגרעביא יז טָאה לָאמאטיס .טייקיבייא ןא ,טכודעגסיוא דיז טָאה רימ
 נָאז א ,ןּפיל עטמעשטראפ ךרוד ,לוק ןכעלקירעזייה א טימ ןוא ןנייווש סָאד
 : ןקורט ןוא טראה ןַאטעג

 ? רעהא ןעמוקעג ריא טייז סָאוװ --

 בָאה -- ,ןסיטכענרעביא ַאד טלָאװעג רָאנ בָאה'כ -- ריא -- ךדיא ---

 ,טלמאטשעגסיורא םיוק דיא

 -נזָאלּפָארא ,טקאהענּפָא ץרוק יז טָאה -- ! טרָא ןייק ַאטינ זיא ַאד --

 .דרע רעד וצ זניוא יד קיד

 ,רעכינ סָאװו ןענאד ןופ ןפיולטנא ןוא ןּפאכ טלַאװעג ןיוש בָאה ךיא
 קראטש ןבייהעגנַא ריס טָאה סע .טנידענ טינ סיפ יד רעבַא ריס ןכַאה
 ךיא .םירבא עניימ עלא דרוד טגַאיעג טָאה טלעק א .,ןגיוא יד ראפ ןעלדניווש
 ףיוא .,ןלאפמוא ריא לע ,ןצעזקעווא טינ ריז לעוװ ךיא ביוא זא ,טליפעג בָאה
 א .טכירעג טינרַאג ךיז ךיא בָאה שינעגעגאב רערעטצניפ ,רעסירעיורט אזא
 ןַײמ ףיוא רעמ ךָאנ ןוא דיז ףיוא ןעמונעגמורא ךימ טָאה תונמחר סיורנ
 לָאמ ןטייווצ םוצ טציא טלָאוװ ךיא יו טליפרעד בָאה דיא .םולח זכעלטנגוי
 .ןרָאװעג טמותיראפ

 בַאה ,סָארדראפ ןוא ןרערט טימ טּפאזעגנַא ,לוק טקיטשראפ א טימ
 : רעטרעוו עטקאהענּפָא ןפראוו ןעמונעג ריג ףיוא ךיא

 ריא יינ ןגרַאמ .טפאשנעגנאפעג ןופ ,דנאלשטייד ןופ םוק ךיא ---

 .דנאלסור ןייק ןגָאלשכרוד ןענעק ריז דיא לע רשפא .זאב רעד וצ רעדיוו

 זיא ןסיורד ןיא .ןייז טינ רעמ טרָאד ןעק ךיא .ןעמ טרעננוה םייה רעד ןיא

 . . . ןייגקעווא דיא לעװ גָאטראפ .טנגער סע .טלאק ךעלקערש

 טסקוצעגנ ,ּפָאק םענענױבעגּפַארא ןא טימ ןענאטשעג ץזלא רַאנ זיא יז

 יז זא ,ןעוועג קיטנעק זיא סע .ןרעטש םעד טשטיינקעג ,ןעלסקא ירד טימ

 .טינ רעדַא ןקיטכענרעביא זזָאל אד ךימ יז לָאז יצ העד רעד טימ ריז טגַאלש
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 ,לקניוו םוצ ןַאטעג קילב ןקירעיורט א ,ּפָאק םעד ןבייהענפיוא יז טָאה דעלדנע
 -ענפיונוצ א עמאמ עקשטיניילק ריא ןסעזעג זיא סע גװ ,זאשטּפַאט זפיוא
 -ניזער טימ ןעגנולקעג טָאה סָאו ןָאט א טימ ןַאטעג נַאז א ןוא ,עטרעדיונק
 ; עיצאנ

 .! סנייא ץלא ןיוש זיא רימ .ןפָאלשרעביא ַאד טנַאק ריא --

 -ןיה ןדנווושראפ זיא ןוא ןקור ןטימ טיירדענסיוא דלאב ךיז טָאה יז

 -צראה ,ןרעווש א טקישענכַאנ ריא טָאה עמאמ יד .לגנאהרַאפ ןלעקנוט ןרעט
 םנופ ללח ןּפמוד ,ןלעקנוט ןרעביא ןעננולקענּפָא טָאה סָאוװ ,ץפיז ןקידנסייר
 ,לביטש

 ררע רעד ףיוא טניילענקעװא ,לקניוו א ןיא ןבילקראפ ךיז בָאה ריא
 רעדימ-טיוט א םיא ףיוא ןַאטעג לאפ א ,סנּפַאקוצ א ראפ ץענאר-זטאדלאס זיימ
 .ףֵאלש ןפיט ,זרעווש א ןיא ןראוװעג ןעקנוזראפ ןוא

 -עג ןוא ןפרָאװעג ךימ טָאה סע .טנעקעג טינ ריא בָאה ןפַאלש גנאל
 טָאה ךדָאנ וצרעד .רעביפ ןרעווש א ןיא יו ,טלעק ןיא זוא ץיה ןיא טלסיירט
 רעכעלנייּפ רעד ןוא ןעלהנח ןיימ טימ שינעגעגאב עקירעיורט ,עטכירעגמוא יד
 .ןעור טזָאלעג טינ ךימ ,ןבעגעג רימ טָאה יז סָאװ ,םינּפ-תלבק

 זןעשעג זיא ָאד סָאװ םעד ןיא ןביילקרעדנאנאפ טוּורּפעג דיז בָאה ריא
 : טנערפעג ןיילא ריז בָאה דיא .טנעקעג טינ ןוא

 רעמ טינ סָאד זיא יצ ,טייקכעלקריוו רעד ןזיא רַאֿפ ץלא סָאד טמוק ---

 סניוזא טלַָאװ עיזאטנאפ עקנארק א רָאנ סָאװ ,םולח רעזייב ,רערעטצניפ א יוװ
 ? ןטכארטסיוא טנעקעג

 טציא גיל סָאװ ,עקאט ריא ןיב סָאד זא ,טינרָאג רימ דיז טביולג סע --
 טייז רענעי ףיוא ןוא ,טנוה רעזַאלמייה א יו ,לקניוו א ןיא טיירדענפיונוצ
 -עג גנאל ןרָאי בָאה ךיא טלאטשעג סעמעוו ,עלהנח טניל גנהארַאפ ןלעקנוט
 סָאד ! רעלגעממוא זיא סָאד ! ןייז טינ ןעק סָאד ? ןצראה ןיא ףיט זנַארט
 זיילא דיז דיא בָאה -- ! עדמערפ א ,ערעדנא ןא רַאנ זיא יד ! עלהנח טינ זיא
 .ןדיירנייא טלַאוװעג

 טאה -- ! ערעדנא ןייק טינ ןוא סָאד זיא יז ! יז ַאי זיא סָאד ---
 רשפא ןוא .טינ ךיד טנעקרעד יז רַאנ ,עמיטש עטייווצ א רימ ןיא ןעירשעג
 ? סיי רעוו .טינ דיד טנעקרעד יז זא ,דיז יז טכאמ

 ,טגערפעג רעטייוו ריז דיא בָאה --- ,יז עקאט זיא סָאד ביוא ןזוא --
 לָאז ? טייסטציירעצ ריא ןופ ,טייקזייב ריא זופ הביס יד זיא עשז-סָאװ ַאט ---
 ןופ ,ןעגנובעלרעביא עשיגארט ,ערעווש ןופ טאטלוזער א ןייז רשפא סָאד
 ,רעטַאפ רעכייר ריא ןייז טציא עקאט ןעק וװ ? תוקחד ןוא טיונ ,רעגנוה
 טציא ןענעק ווו זוא ? רחוס זסיורג א ראפ קסירב ןיא טמשעג לָאמא טָאה סאו
 ? ןטסיזאנמיג יד ,רעדירב עצלַאטש עריא זייז
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 חומ ןיימ ןיא ןרעבגע וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ןעקנאדעג עלא יד טָא
 טינ ןוא ןפַאלשנייא קירוצ טווורּפעג בָאה ךריא .ןזָאלעג טינ ור וצ רימ ןוא

 טקוקעג ,דרע רעטכייפ ,רעטלאק ,רעטראה רעד ףיוא ןנעלעג דיא ןיב .טנעקעג
 ךיא יו ,לביטש םעד ןופ ?לח ןרעטצניפ ,ןקיטכאנ םניא ןגיוא ענעפַא טימ
 -ייועגנַא עניימ עלא ףיוא רעפטנע ןא ןנירק וצ טראוורעד טרָאד זופ טלאוװ
 .ןגארפ עטקַאט

 זעמוקעג זיא סָאװ ,ײרעשטּפעש א סעּפע טּפאכעגפיוא טָאה רעיוא ןיימ
 ןעשטּפעש ,טכאנ רעד ןטימ ןיא ,טרָאד ןעק רעוו .ןאוואראּפ טייז רענעי זופ
 טציא יז טדער סָאד ןדייס .טגנערפעג ךיז דיא בָאה ? ןרעדנא םוצ רענייא
 ןטרַאד ןגיל ךיא רעה עריא רעטומ יד ,ןיינ רעבָא ? רעטומ ריא וצ ןטרָאד
 -טייד רעה ךדיא .רימ ןגעקטנא טקנוּפ זיא סָאװ ,לקניוו ןיא ,זאשטּפאט זפיוא
 טָאה סָאד .טצכערק ןוא טצפיז ,רעווש יוזא טעּפָאס עקשטיטלא יד יו דעל
 זעוועג ריא ןיב ,טרַאד טעשטּפעש ןעמ זא ,ןטכודסיוא רַאנ טזומעג רימ דיז
 .רעכיז יו טעמכ

 ןרעטסילפ ןליטש א טרָאד ןופ טרעהרעד רעדיוו ךיא בָאה רעבָא דלאב
 .. . !צכולש ןטקיטשראפ א . . . ןעּפילכ ןליטש א םעדכַאנ .רעטרעוו ןופ
 א יו טעקורמ ןוא טעּפָאס טרָאד רעצימע . . . ןּפיל טימ טעקָאמשט רעצימע
 יו ,ךיז טפראוו ,דיז טלסיירט ,טעּפירקס טרָאד ?טעב ןרעזייא סָאד . . . היה
 ...רעלקיטש ףיוא ןלאפעצ דיז סע טעוװ טָא-טָא זא ,אשמ רערעווש א רעטנוא

 -עגנַא רימ ןיא טָאה זץראה סָאד .טצעזענפיוא קיטסאה ריז בָאה ךיא
 טלעטשעגנַא ןוא םעטָא םעד ןטלאהעגנייא בָאה ךיא .,ןּפאלק וצ קראטש ןכייה
 -רָאפ טציא טרָאד ןעקס סניוזא סָאו ןרעהרעד וצ טוג ידכ ,םישוח עניימ עלא
 טינ טלָאװ ךאז ןייק יו ,ןרָאװעג ליטש ץלא טרָאד זיא דלאב רעבַא .ןעמוק
 עקשטיטלא יד ןנעלעג זיא ווו ,ןאשטּפאט ןפיוא ,ל?קניוו ןופ רַאנ .טריסאּפ
 -אמעג א ןופ יו ,זןצכערק עקידנסיירצראה עכלזזא ןגָארטעג ריז טָאה ,עמאמ
 | ...המשנ רעטרעט
 בייז ווירוס ,65י5י5 יט --.ססאוסאטא יי  רטאנהש= טי יי .זיקלאשי ----.טלטפווישא רע יידיש = א יטאאההא= יי אגרא טי יי

 ןיא ןדיינשכרוד ןבייהעגנא ריז טָאה ןגרַאמירפ רעיורנ ,רעלעקנוט א
 ייב טראה ןעוועג זיא סָאו ,לרעטצנעפ ןלַאמש ןכרוד ?ביטש ןוסניניילק םעד
 עשירעטילימ ,ערעווש ןופ ןּפאלק א ןגַארטרעד ריז טָאה זסיורד זופ .דרע רעד
 .קורב םענרענייטש זרעביא רעדער

 א !עורעד ךיא בָאה ?ביטש םעד ןופ טייקלקנוט רעיורג רעד ךרוד
 םעד רעטניה ןופ סיורא זיא סָאוװ ,רענלעז ןשיששטייד א ןופ רוניפ עלעקנוט
 רעד וצ ריילג טזָאלעג ריז רע טָאה טירט עקיכליה ,עטסעפ טימ ןוא גנאהרָאפ
 .םיא רעטניה טקאהראפ דלאב ךיז ןוא טעּפירקסעצ דיז טָאה ריט יד .,ריט

 ןיימ ןָאטעג ּפאכ א ,דרע רעד ןופ ןבייהעגפיוא לענש ריז בַאה דיא
 סָאד ןזָאלראפ ןעמונעג טירט עכינ ,ערעכיזמוא טימ ןוא ץענאר ןיקסטאדלאס
 סע וכלעוו ףיוא ?שיט א ףיוא ןלאפעג זיא קילב רענעסַארשעצ ןיימ .לביטש
 א ןכלעוו טימ ,טיורב ןבאל רעשישטייד ,רעשירפ ,רעסיורג א ןנעלעגנ זיא
 . ... עביל סעלהנח ראפ טלַאצאב טָאה טאדלַאס רעשישטייד
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 עיצאנגיזער

 ראפ .,ןרָאפעג טינ ןיוש ריא ןיב ,טנאלּפעג בָאה ריא יוװ ,דנאלסור ןזייק
 טעקנַאלבעגמורא ריז בָאה ריא נו ,קסירב ןיא ןבילבעג דיא ןיב טייצ רעצרוק א
 וליפא קידנבָאה טינ ;דניירפ א ןַא ןוא לאוג א ןַא ,רעמאזנייא ןא ,רעטנלע זא
 ,טָאטש רענייש ,רעקילַאמא רעד ןופ תוברוח ירד .ןקיטכענוצרעביא טכאנ א ּוװ
 רענייש ןיימ ןופ ףוס רעסואימ רעד ןוא ןבעל רעשידיי רענערָאוװעג-בורח רעד
 .רעטייוו זרַאפ וצ קשח םעד ןעמונעגוצ ןצנאגניא רימ ייב ןבָאה ,ןעלהנח

 עניימ קירנזַאלרעביא ,עיוואטסאז ןופ ןסירעגנסיורא ךיז בָאה ךיא
 סאוו ,שואי ןוא טייקנלאפעג רעד ןופ ןכַארבעצ ןוא ,עטסרעייט ןוא עטסביל

 ןפיולטנא ןוא ןעוועטאר טלָאװעג ןיילא ךיז בָאה ריא .טשרעהעג ןטרַאד טָאה
 -עטנומ ןגָאלשעג ,עיצולאוװער רעד קנאד א ,טָאה בעל סָאד ּוװ ,דנאלסור ןייק
 ןקערטשסיוא ןענעק סנטייוורעדנופ ייז לָאז ךיא ידכ ,רעלופסגנונפַאה ןוא רער
 ... תועט א טכאמעג בָאה ריא רעבַא .גנוטער זוא ףליה ןופ טנאה ערעכיז א

 יו חוכ רעמ ריז ןיא טנַאמראפ בָאה ךיא זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ

 טנייצרעביא ןכיגניא ראג רעבָא ךיז בָאה ךיא .טאהעג ךעלקריוו בָאה ריא

 רעטייו ."טינ רענייק זיא ןיילא ךיז ןופ רעקראטש" זא ,תמא ןטלא םעד ןיא

 -רעטנוא ריז סיפ עניימ ןבַָאה ןטרַאד .ןפיול טנעקעג טינ ךיא בָאה קסירב יוװ

 דעד ןופ רענעגָאלשרעד א ,רעטניזאב א טליפרעד דיז טָאה ךיא .טקאהעג

 טינ הרירב רעדנא ןייק בָאה ריא .,לרוג ןיימ ןופ ןוא ןבעל ןיימ זופ ,הביבס

 .ובעגנעגרעטנוא ריז בָאה ריא -- טאהענ

 -עג טָאה יינש רעסאנ א ןעוו ,טכאנראפ ןקידרעטניוו ,ןטלאק א ןיא
 -נייא ,רופ רעשילָאנעלאב א ןיא טצעזעגניירא ךיז דיא בָאה ,םינּפ ןיא טעּפאיל
 קירוצ ריז ןזָאלענסיורא ןוא קעז עקיצומש ,עטלא קאפ א רעטנוא דיז זבַארגעג
 ;גנוטראוורעד ןָא ןוא דיירפ ןַא ןרָאפעגנ ןיב ריא .עיוואטסאז ןייק ,םייהא

 . . . גנונפַאה ןַא ןוא טומ ןַא

 ,קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ רעלקילג ןעוועג ןענייז עשימייה עניימ
 -רעוו ןייק טימ ןבָאה ייז סָאװ ,סעגארפ טקירדעגסיוא ןבַאה ןקילב ערעייז רַאנ
 ,ןעמונעגמורא ךימ טָאה רע ןעוו ,עטאט רעטלא ןיימ רַאנ .טגערפעג טינ רעט
 : טלמרומענסיורא ל?ופליפעג ןוא ליטש טָאה

 . ..ןפלעה טעװ טָאג .ןוז ןיימ ,יוזא רעכיילג ---

 וצ עיוואטסאז ןיא ןעמוק געלפ ריא ןעוו ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא

 --- לטעטש סָאד ,בוטש יד ,ןשטנעמ יד : ביל ןעוועג דאז רעדעי רימ זיא ,טסאנ

 .טציא ןעוועג סָאד זיא שרעדנא רעבָא .,טיירפעג ץראה ןיימ ריז טָאה ץלא טימ

 .טריוורענעד ןוא טרעטיבראפ רימ טָאה ,רעדיוורעד זעוועג ץלא רימ זיא טציא

 עצנאג ;ןעמעלא ןופ טרעדנוזעגּפָא ןוא טרעטייוורעד דיז בַאה ריא

 ,סאג ןיא ןזיוועג טינ ךדיז ןוא עטאכ "רעזדנוא" ןיא ןסעזעגּפָא ךיא ןיב נעט

 ערעווש א ןלאפאב זיא רימ .ןענעגעגאב וצ ריז ןצימע טימ קידנבַאה ארומ
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 ןסעזענּפָא גנאל ןהעש ןיב דיא .המשנ ןיימ טרעטאמעג טָאה סָאװ הרוחש-הרמ
 ;תובשחמ עקיטעמוא ,ערעטצניפ עניימ ןיא ךיז קידנבַארג ,טרָא ןייא ףיוא
 ,ןעיורג םוצ טקוקעג ןוא רעטצנעפ ןבעל גנאלד-ננאל ןענאטשעג רַאג רעדַא
 ענעיילב ,ערעווש ןגיוצענ דיז ןבָאה סע ןכלעוו רעביא ,?מיה ןקידרעטניוו
 .סנקלאוו

 עכעלנייּפ טרעטנַאלּפעג ןוא טיירדעג רדסכ ךיז ןבָאה רימ ייב ּפָאק ןיא
 : טזָאלעג ורוצ טינ ןבָאה סָאװ ,סעגנארפ

 זדייל יו רעמ זא ? ןבעל ןיימ זופ ליצ רעד ןוא זיז רעד זיא סָאוװ ---
 .טסגוועג טינ לַאמנייק דיא בָאה םירוסי זוא

 רעת לגגארעג ןוא ףמאק רעצנאג רעד דיז טניול סָאװ וצ ללכב ןוא ---
 זופ ףיולראפ ןיא ןענייז טָא .גנאגרעטנוא רעד טמוק ףוסדלכ-ףוס זא ? ןבעל
 -נזיוט ,רעטרעדנוה ןעמוקעגמוא ,רעדלעפטכאלש עלא ףיוא ,ןרָאי המחלמ יד
 שבלַײז יר וצ טצעזענסיוא ןעוועג ךיוא ןיב ךיא ;ךיא יוװ יוזא טיילעגנוי רעמ
 ךיא זא ,טלָאװעג טָאה ?זמ ןיימ סָאוראפ טינ סייוו דיא זוא ,זראפעג-טיוט
 ? ןופרעד ךיא בָאה סָאװ --- ,קירוצ ןעמוק ןוא םונהינ םעד ןייגכרוד לאז
 ?ןעמוקעגקירוצ טינ ןצנאגניא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעוועג רעסעב ןיוש טלָאװ רשפא

 ,עקירעגנוה ,רעדניק ןוא סעמאמ ,סעטאט םורא ןעייג סע יוו ךיא עז טָא
 ערעייז טימ ןעלטעב ןוא ,םיתמ עבלאה ,רענייב ןוא טיוה ,עטרענַאמעגסיוא
 ידכ ,טיורב-תיזכ א ,לפַאטראק א ,םינצבק ערעדנא יד ייב ,טנעה עקידרענייב
 ייז ןענייז בצמ ןקירעיורט םעד וצ ןעמוקעג ןוא .ןטלאהרעד וצ המשנ יד
 עּפָארייא ןופ רענעמ עגנוי לייט רעטסערגנ רעד רעכלעוו ןיא המחלמ רעד בילוצ
 ךיז ןוא ןבעל וצ סע ךיז טניול ? ןיז א סָאד טָאה .ןעמוקעגנמוא ןענייז
 -עג ךיא בָאה -- ! תענושמ רענייר זיא סָאד ! ןינ ? םעד ראפ ןעלננאר
 .ןגָאלשאב ךימ טָאה סייווש רעטלאק א ןוא ןיילא ךיז וצ ןעירש

 -עצ ,רעטלא רעד ןופ טרא ןפיוא זא ,ןדיירנייא זדנוא ןעמ ?יוװ טָא
 רעוו רעבָא ,טלעוו ערעסעב א ,עיינ א ןעיובפיוא ןעמ טעװ ,טלעוו רעטרעטש
 -עצ ןוא קנארק זיא גנורעקלעפאב עשימייה יד זא ? רעיוב יד ןייז סע זלעוו
 רעדָא ,סעקילאק עשיזיפ רעדַא ןענייז ןטאדלַאס ענעמוקעגקירוצ יד זוא זכַארב
 ? עקנארק-קיטסיינ

 ךיא בָאה -- ,טנעה עטקיטולבראפ טימ ןשטנעמ ללכב ןענעק יצ ןוא
 -ראפ ןוא טיוט ,ןברוח טכארבעג סָאװ-רַאנ ןבָאה סָאו -- ,טגערפענ דיז
 היהו" ןופ טלעוו רענייש ,רעיינ א ןופ רעדנירג ןוא רעיוב יד ןרעוו ,גנוטסיוו
 ? "םימיה תירחאב

 --- ,ןעירשעגסיוא ןיילא ריז וצ ךיא בָאה -- ! ןניל א זיא סָאד ! ןיינ
 ! ןעיוב טינ ןעק טרעטשעצ סָאװ רעד לייוו ,זייז טינ לָאמנייק ןעק סאד

 ,ןרערט ןוא טולב עכעלשטנעמ טימ ןעקנורטראפ טלעוו ןיא ! ןיינ
 דיא ! ריא ןופ ןייגקעווא ליו דיא ! טינ יז ףראד זוא ! ןבעל טינ דיא ליוו
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 ךיא בָאה יוזא --- . . . קסע ןא רוטּפ ןוא ןיידא םינּפ ןיא ןָאט ייּפש א ריא לעוװ
 ןיב ךיא ןעוו ,שפנה-זובשח ןטפאהקנארק ןופ ןהעש ענעי ןיא טהנעטעג ריז וצ
 זייק ךיז ראפ ןוא לקניוװ ןּפמעט ,ןרעטצניפ א ןיא טראּפשראפ יװ ןסעזעג
 .ועזעג טינ געווסיוא

 -ענּפָא ךיוא ןכיגניא ךיז טָאה רעיורט ןטימ ?גנארעג רעכעלרעניא ןיימ
 רעראד ןרָאװעג ןיב ,נַאװו רס א ןרָאלראפ בָאה ךיא ,טנוזענ ןיימ ףיוא זפור
 ןבאה ןעוסיוא רעטכעלש ןיימ ןוא גנוריפפיוא ענדָאמ ןייפ .רעכאווש ןוא
 יז רעבַא ,ןטאט םעד ייס ,ןעשעּפ רעטסעווש ןיימ ייס רעצ רס א טפאשראפ

 ריז ןשיווצ רָאנ .טגאזעגנ טינ טשינרַאג ןוא טנערפעג טינ טשינרַאנ רימ זבַאה
 -עדָא ,ןקילב עמוטש ןופ דארּפש רעד ףיוא ןדיירכרוד טפַא ריז ייז זנעלפ זיילא
 ....ץכערק א ןוא ץפיז א טימ

 א ןגַארטרעטנוא רימ עשעּפ רעסעווש ןיימ טנעלפ טייצ-וצ-טייצ זופ
 ארטסקע ןא רעדָא ,ץלאז ךעלעקשירק עכעלטע טימ עילפַאטראק עמעראוו
 רימ ייברעד ןוא ,רעדניק עריא ןופ ?טרָאּפשענּפָא" טָאה יז סָאװ ,טיורב לקיטש
 : ןָאט ןקידנטעב טעמכ ,זכייוו א זיא זנאז

 ?ןיירא "טָאטש" ןיא ?סיבא ררוד טינ ריז וטסייג סָאוװראפ ,לקילאפ ---

 .טנגוי רעד טימ ןפערט ןטרַאד דיז טסעוװו

 ןגיושטנא ריוא יז זיא ,טרָאוו ןייק רימ ןופ קידנרעה םינ רעבָא

 .ןרָאװעג

 ,עטנאקאב עכעלטנגוי ןעמוקניירא ךָאנ ןגעלפ ןכָאװ רַאּפ עטשרע יד
 "ועיירטשעצ" וצ דימ טכוזעג ןוא בוטש ןיא זדנוא וצ ,הבישי רעד זופ םירבח
 ץלא סָאד זיא רימ רעבָא ,תושעמ עקיציוו ןוא ןכערּפשעג עטכייל טימ לסיבא
 רעצנאג רעד רעדיוורעד ןעוועג זיא רימ ,טרעקראפ .1כַארקעג טינ ּפַאק ןיא
 -ענפיוא ןצנאגניא ןכיגניא ןבָאה ןוא טליפרעד דלאב סע ןבַאה ייז .סעומש
 ןסָאלשעגנייא ,טרילאזיא רעמ ןוא רעמ ץלא ןרָאװעג ןיב ריא .ןעמוק וצ טרעה
 .תיבשחמ עקירעיורט עניימ טימ ןיילא ,תומא דלד ענענייא עניימ ןיא

 הליפת סנטאט ןיימ

 טעװעשוכעג טָאה סָאו ,עימעדיּפע-סופיט עטיירּפשראפ קראטש יד

 רימ טָאה יז .ןטימעגסיוא טינ ריוא דימ טָאה ,םורא טנגענ רעצנאג רעד זיא

 רעייפ ןשילעה ריא טימ ןדנוצעגנַא דימ ,לנענ ענרעזייא טימ יו טּפאכעגניירא
 . .טנערבראפ טינ ריש דימ זוא

 עקידרעביפ ,עצראווש ,געט עטפאהקנארק ,עגנאל ןגיוצעגנ דיז זבאה סע
 .ראמשַאק רערעטצניפ ,רעסיורג ןייא יוװ רימ ראפ ןעוועגנ ןענייז סָאו ,טכענ
 עטייוו ןיא ,טייוו ץעגרע ןגַארטראפ ךימ טָאה רעביפ רעכיוה ,רעקראטש רעד
 רעד ןיא ,דענעלעג ןיימ ףיוא גיל ךיא זא ,טליפעג טינ רַאג בָאה ריא .ןטלעוו
 עפיט יד זיא ןגעלעג טלַאװ דיא יו רָאנ ,רעקנארק טסנרע זא טטאכ רעשרעיופ
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 ןיימ טינ וו ,עיצילאג ןופ רעדלעפטכאלש יד ףיוא ,סעּפַאקַא יד ןיא ,רעבירג
 טָאה רימ .טרעוו זיא סע ןרעסַאװ א טאהעג ןבָאה זבעל ןיימ טינ ןוא טנוזעג
 ,זדאיראנס ,סעבמַאב ןעילפ ּפָאק ןיימ רעביא יו רעה דיא זא ,טכודעגסיוא ריז
 ןוא תולוק יד ,סעבמַאב יד ןופ ןכארק סָאד .ןטאנארג-טנאה ןוא ןלענּפארש
 ,טפול יד ןכליהראפ ןטאדלאס עקידססוג ןוא עטעדנוווראפ יד זופ תוללי יד
 דיא זא ,ןזיוועגסיוא ריז טָאה ריס ,ךיז טלסיירט זוא טרעטיצ דרע עצנאג יד
 עקידנגָאי רעטנזיוט ,רעטרעדנוה דָאנ טימ םענייניא ?ּפמארט זוא ףיול ריא ,ייג
 .א ךיז וט ךיא רָאנ וװ .עיצילאנ ןופ רעדלעפ עקימייל יד ןיא ןעסניז סאו ,סיפ
 זגיל טָא ,ייז ןעייג טא .סיפ ןוא דרע ,סיפ ןוא סיפ קר ךיז ראפ ךיא עז רעק
 ,ייז ןפיול טָא ןוא ייז זרישראמ טא ,ייז

 ןופ ןעשזריה א ,יירשעג רעּפמעט א ןעגנולקעג טָאה ןרעיוא עניימ ןיא
 ןיא סיורא טביירט ןעמ סָאװ ,ּףַאש ןופ ןעסעמ רעכעלרעמַאי אזא ןוא דרעּפ
 ?כעלרעמַאי ןטימ טשימעגסיוא ןוא .ףרַאד ןסידנענערב א ןופ שינעלייא סיורג
 ךוא רעדניק עניילק ןופ ןייוועג סָאד טרעהעג דיא בָאה ,ףַאש יד ןופ יירשעג
 -אמ יד ןופ ןייוועג םעד ןשיוצ ןוא .סעמאמ עכעלקילגמוא ןופ ןגָאלק סָאד
 :עירשעג בָאה ךיא .ןעמאמ ןיימ ןופ ?וק סָאד טנעקרעד דיוא ךיא בָאה סעמ
 : ריא וצ

 גנאלרעד ,םוק ! טולב ןיא ךיז קנירט דיא ,עז ! עמאמ ,עמאמ ---
 ןופ םינ ךיז טריר עמאמ יד רעבָא -- ! סיורא דימ עוועטאר ! טנאה א רימ
 ליוו ךיא .טנייוו זוא טנעה יד טימ טכערב יז רָאנ ,טינ טָארט ןייא ןליפא ,טרָא
 ריז רעטנענרעד ךיא רעמ סָאװ רעבַא ,ריא טימ דיז זּפאכמורא ,ריא וצ ןפיולוצ
 סטכעלייורעטניה ּפִא -יז טקור ,רימ ןופ דיז יז טרעטייוורערד יוזא ,ריא וצ
 . . .. טינ טרעוו זוא

 רענעי יינ סָאד ןופ ןעגנאגעגכרוד חומ ןשירילעד ןיימ ררוד זענייז יוזא
 -רעביא רַאי ריפ עטצײ* יד ראפ בָאה דיא סָאװ ,ראמשַאס ןוא סָאאכ ,רעדיוש
 סיינרעביא ךיא בָאה ןוימד ןסנארק ןיימ ןיא .טייקכעלקריוו רעד זיא טבעלעג
 : ץיה ןופ ןעירשענ באה ךיא .המחלמ רעד ןופ ליורג ןצנאג םעד טבעלעגרעביא

 ! רעזייה ןרעקאלפ ןלַָאז ! טנערב ! טדניצ ! טסייר ! טסיש --
 ץלא ! רלעפ ןוא האובת ,!טרַאג ןוא םיוב { ןשיקדזוא-טעב ןענערב ןלאז
 ! רעמעראוו זיא סע ,רעקיטכיל זיא סע ,טוג זיא סע ! רעדנאנא טימ

 דיז טזָאלעג ןוא טעב ןופ ןסירעגסיורא ךיז ךיא בָאה לָאטנייא טינ
 טָאה ןעמ ןעוו טרעוועג ךיז ןוא ןעירשעג בָאה דיא .סיורא בוטש ןופ ןפיול
 .יורטש קינעס ןפיוא ,קנאב-ףָאלש רעד ףיוא ןגיל וצ אקווד ןעגנגווצעג דימ
 יד ןיא ןעלקיוו טזָאלעג טינ ריז ,ּפַאק ןופ זייא סרעכנעּפ יד ןסירעג בָאה ךיא
 -סיורא תוחוכ עלא טימ טלגנארעג ,ןגָאלשענ דיז בַאה דיא ..רעכעלייל עסאנ
 .טנעה ערעייז זופ דיז זסיירוצ

 יד ;טנייו זוא טציז עטאט רעד יוװ ןעזרעד דיא בַאה םולח א דרוד יו
 ,קיזייא-קחצי ,רעדורב רעד ;לוק ןפיוא טרעמאי ,םיא ןבעל ,עשעּפ ,רעטסעווש

 טימ ?לופ זיא בוטש יד .ענעקארשעצ םורא דיז ןעיירד רדעניק יד .;טעּפילכ
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 בַאה לָאמאטיס .טרעיורטראפ יוזא סיוא ןקוק עלא  .םינכש ענעפָאלעגנָא
 ןוא ,טנאוו ןפיוא קעלפ א ףיוא ןגיוא ענעדנוצעצ עניימ טלעטשעננַא ךיא
 : ןעיירש ןעמונעג ךיא בָאה ,רעגניפ א טימ ןיהא קידנעלטייט

 יד ,ענורג רָאד זיא סָאד ,א ! ? ןטרָאד ןָא ,ןטרָאד טייטש רעוו ---
 "םענורג עקהשמ") ! עקהשמ רבח ןטעגרהרעד ןיימ ןופ עמאמ יד ,עקרעמערק
 -רעד יז בָאה ךיא .(רעקידעבעל א טכוזענּפָא רעטעּפש ךיז טָאה
 ריא וצ ,ןיהא ןייג לָאז ךיא זא ,ןטעב רימ ןעמוקעג דָאד יז זיא סָאד .טנעק
 . . ."רבקירעדורב" םעד ןיא ןניל וצ ןייז רעכעלמייה ןטרַָאד םיא טעוװ ,זוז
 ןיא ןוא סינ ןיא ,לַאמא יו ,םענייניא ןליּפש רעטייוו ריז רימ ןלעוו ןטרָאד
 . | םיא וצ ןיינ ךימ טזַאל ַאט .."רעלדרעפ'"

 ןעירשעגסיוא ,טכענ ןוא נעט עשביה טנערבעג דיא בָאה יוזא טָא
 ריז ןבָאה סָאװ ,ןקאטייוו עקיטסייג ןוא עשיזיפ עניימ עלא ץיה רעשילעה ררוד
 .המשנ רעד ףיוא ןבילקעגנַא טאהעג

 רָאנ טָאה יז סָאװ ץלא ןָאטעג ,טורעג טינ טָאה עשעּפ רעטסעווש יד
 וצ ןוא רבק ןפיוא ןעמאמ רעד וצ ןפָאלענ לָאמנייא טינ זיא יז .טנעקעג
 -תיב רעצענעמאק ןפיוא ןנעלעג ןענייז סָאװ ,ןתוינקדצ ןוא םיקידצ ערעדנא
 טינ ךיוא טָאה יז .רעדורב ןקנארק ריא ראפ ןעימ ריז ןַײג ןלַאז ייז זא ,םלוע
 ,תורות-ירפס עקילייה יד ייב ןטעבעג ,שדוקדזורַא םעד ןסירענפיוא לָאמנייא
 ןבָאה םידימלת ענייז טימ עטאט רעד .רימ ראפ ןלעטשנייא ריז ןלָאז ייז זא

 ןיימ ןופ סיזירק רעד ןעמוקעגנַא ןיא סע ךעלדנע זיב .םיליהת טגַאזעג רדסכ
 .קנערק-סופיט

 -עגנייא ןענאטשעג ןיא עטאט רעד .ןגרָאמירפ א ןיא ןעוועג זיא סע
 רע .הנווכ סיורג טימ טנוואדעג ןוא תילט ןטלעגראפ ,ןטלא ןייז ןיא טלקיוו
 רענייא יו ,םלוע לש ונוביר ןטימ טהנעטעגסיוא קידנענייוו ןוא ?יטש ריז טָאה
 .דניירפ-ןטוג ןטלא ןא םענייז ראפ ןצראה ןופ ּפָארא ךיז טדער סאו

 טימ ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ,למיה ןיא רעטָאפ ,וינעטאט ,יוא ---

 ןיימ המילש האופר א ,רעסיז-עטאט ,קיש .אפרנו 'ה ונאפר --- ,הענכה סיורג

 . . .ּפָאק ןטלא ןיימ ףיוא דָארב ןייק רעמ טינ קיש ןוא ןוז ןקנארק

 ןופ יו טקעװענפיוא ךדימ טָאה הליפת .עקידנסיירצראה סנטאט םעד
 -עג ןוא ןניוא יד בלאה טנפעעג ,ןעכושטסיוא ןעמונעג ריז בָאה ריא .ףָאלש
 סעּפע ןעוועג רימ ראפ ןענייז סָאד .רעטרעוו ענייז וצ ןרעהוצ דיז ןעמונ
 -עג טינ גנאל ,גנאל יוזא ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעו עטנאקאב עכלעזא
 : הליפת יד טעשטּפעשענכַאנ ליטש ןּפיל עניימ ןבָאה ןיילא ךיז ןופ .טרעה

 .זרעוו טלייהעג ןלָאז רימ ,טָאג זדנוא ל?ייה ,אפרנו 'ה ונאפר ---

 --- ,טכארטעג ליטש ריז וצ דיא בָאה -- ,טכערעג טסיב וד ,עטאט ,אי
 ...סנארק יוזא עלא רָאד ןענייז רימ .המילש האופר א זבָאה עקאט זפראד רימי

 ןעמוקוצ לָאז עטאט רעד זא ,טנאה רעד טימ ןכייצ א ןבעגעג בָאה ריא
 : טרעטסילפעגסיורא םיוק ?וק ןכאווש א טימ בָאה ריא ,רימ וצ
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 . . . ןענוואד ליוװ ךיא ,עטאט --

 -רעוו ערָאלק ,עטשרע יד רימ ןופ גנולצולּפ קידנרעהרעד ,עטאט רעד
 ,טסווועג טינ טָאה רע זא ,טלמוטעצ ןוא טשאררעביא יוזא ןרָאוװעג זיא ,רעט
 ,לרעייפ ךעלקילג א ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ןגיוא ענייז ןיא .ןָאט וצ רעירפ סָאװ
 : םעטָא ןייא ןיא ןעיירש ,ןפור ןעמונעג טָאה רע

 ןמיס { ? ריא טייז ּוװ ,רעדניק ! רעהא םוק רעכיג ,רעכיג ,עשעּפ ---
 הצרי םא ןיוש טעװ ?קילאפ ! רעסעבכ ןיוש זיא ?קילאפ ! בוט ?זס ! בוט
 ! ראי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה זיב ,ןבעל םשה

 ןטימ עטאט רעד .החמש א ,הלודג א ןרָאוװעג דלאב זיא בוטש ןיא
 -ענרעטנוא ךימ טָאה עשעּפ רעטסעוװש יד .טצעזענפיוא ךדימ ןבָאה רעדורב
 רעד .,רעסאוו-לנענ טימ טנעה יד ןסָאגעגּפָא רימ טָאה ,סנשיק טימ טראּפש
 זעוועג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןיליפת יד ךיז ןופ טּפאכענּפָארא דלאב טָאה עטאט
 .ןַאטעננָא רימ ייז טנעה עקידרעטיצ טימ ןוא ,םעראוו

 -ראה סנטאט םעד טעשטּפעשעגכַאנ ?יטש ןּפיל עסאלב טימ בָאה ךיא

 עטרעטאמסענסיוא ,עטכאושענּפָא עניימ ןסָאגעגנָא טָאה סָאו ,הליפת עקיצ
 . .. . חוכ ןשירפ ,םעיינ טימ םירבא

 . . . ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא הליפת סנטאט זיימ

 טפור ןבעל סָאד

 .רעסייוו ,רעקיד א רעטנוא ןגעלעג זיא ?טעטש עצנאג סָאד .רעטניוו
 ,רעכעל עלא ןוא רעבירג עלא ןטַאשראפ ןוא טקעדראפ טָאה סָאוװ ,ערדלָאקדינש
 זופ םינּפ ןפיוא ןבַארנעגסיױא ןבַאה סעבמָאב עשישטייד ןוא עשיסור יד סָאװ
 -רוהעגנַא ןעוועג ןענייז סע ּוװ ,סעקסעראשזַאּפ עצראווש יד .דרע-עמאמ רעד
 ךַאנ טָאה ןטראד ןוא ַאד ןענאוו ןופ ,?גיצ ןוא ןייטש ןטליוקראפ טימ טעב
 -עגנייא ןעוועג טציא ןענייז ,ןעמיוק רענעבילבעגרעביא ןא טצראטשעגסיורא
 .ןעלטיק עסייוו-יינש ןיא טלקיוו

 !סייוו םעד ןדנוצעגנַא ןלארטש עריא טימ טָאה ןוא טניישעג טָאה זוז יד
 ּוד .ןטנאילירב ןוא ?רעּפ ןופ ץנאלג ןטימ טרירעמעש טציא טָאה סָאװ ,יינש
 ןיא ןזָאלעגקעװא ךיז ןוא םענייניא ןסָאנעגפיונוצ דיז ןבַאה ןרילאק עטנוב עלא
 ,שינעדנעלבראפ זיב גיוא סָאד טּפאכראפ טָאה סָאװ ,ץנאט ןקידלקניפ א

 ענייז עלא טימ ,רעמיש ןסייוו ,זרעטיול ןייז טימ ,רעטניוו רעגנוי רעד
 -עגניירא טָאה סע .המשנ ןיימ טשירפענּפָא טָאה ,ןבראפ ןוא ןרילָאק עקינוז
 "עג ךיז טָאה גנאזעג קידיירפ א .ןרעדָא עניימ ןיא תוחוכ עשירפ ,עיינ ןסָאג
 !קירוצ ! ןבעל םוצ קירוצ ןפורעג ךימ טָאה ןוא םירבא עניימ עלא ןופ ןסיר
 ןבָאה סיפ יד ! ןקָאטייװ ןוא ןדיירפ ענייז עלא טימ ןבעל ןראפ ףמאק םוצ
 ,ךייט םוצ ּפָארא ,גראב םוצ ןיהא ,ףָאלעג םוצ ,גנאנ םוצ זסירעג רעדיוו דיז
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 ןלאפ ,יינש ןיא ריז ןעלקייק וצ ,ןרעטעלק וצ ,ךריז ןגָאי וצ ,ךיז ןעלטילש וצ
 .יינ סָאד ןופ ןבייהנַא ןוא ,ןייטשפיוא רעדיוו ןוא

 : ןפורעג רימ וצ טָאה סָאװ ,עמיטש א ריז ןיא טרעהרעד בָאה ךיא

 יד ,טינ טייטש טייצ יד ! סינעג ! ןיירא ּפאכ ,ייג ,טינ ייטש ---
 ריוא פאכ יג ָאט ! גנוי טסיב וד ןוא סיורנ זיא טלעוו יד ,זייש זיא טלעוו
 ! הזה םלוע קלח ןייד ןיירא

 ןייז וצ גנאלראפ רעקראטש א טּפאכעגמורא גנולצולּפ ךימ טָאה סע
 א בָאה ךיא .ןפיטש ,ןכאל ,ןעגנערבראפ ,זסעומש ,ןרייר ,זשטנעמ ןשיווצ
 יד ריז ףיוא ןגיוצעגפיורא ,לעניש-ן1טאדלַאס ןטסאּפעג-טונ ןיימ ןַאטעג ּפאכ
 -יקסנערעק" רענייש ךָאנ רעד טימ ,לוויטש עקסרעציפַא ,עקיצנאלג ,עננאל
 .רָאה ּפָאק ןטלזיירקעג ,ןטכידעג ןפיוא ןסעזעננייא םיוק זיא סָאװ ,"?טיה
 ןגעלעג ןיא סָאװ ,ןיירא טָאטש ןיא ןזַָאלענקעװא ריז ןוא טצוּפעגסיױוא ריז
 .רייט טייז רענעי ףיוא

 ןיא טעוועריקראפ דיז ,קראמ םעד ,סאג יד טזײרּפשעגכרוד בָאה ריא
 רענעפָא רעדעי ייב ּוװ ,דעלמערק עקידייל-בלאה ,ענרעצליה יד זשיווצ ,"דאיר"

 ,פסעבעלאב רעגנוי רעטלדרעבאב א טרָאד ,ענעדיי עטלא ןא ַאד ןסעזעג זיא ריט

 -עג ריז ןבָאה ייז .לריימ ענעסקאוורעד ,עננוי א טרַאד ןוא ?בייוו גנוי א ָאד
 .טכיל טימ יו הנוק א ףיוא טקוקענסיוא ןוא ּפעט-רעייפ יד םורא טמעראוו

 םעד ןופ ןקוקסיורא ,?מינט גנוי ,ןייש א ןעזרעד בָאה דיא רַאנ ּוװ
 בַאה ךיא .םיא וצ ןעגנאנעגוצ ריא ןיב ,לכיטיּפָאק ןטרעיילשראפ ,ןעמעראוו

 עצנאג סָאד ןפיוקּפָא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רחוס ןכייר א ןופ עזַאּפ א טלעטשעגנַא
 זופ םייריש ,סעצילַאּפ עטביוטשראפ יד ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,הרוחס ?סיב
 ךיא בָאה ,עראוו ןעלדנאהוצנייא טָאטשנָא רָאנ .,ןרָאי עטונג עקילָאמא יד
 ןופ ?שטיינק א ,ןגיוא עצראווש ,עשלדיימ ןופ קילב א ןפיוקוצנייא טכוזעג
 ריא בָאה טלַאצעג ןוא .,לכיימש ןקירוװועמעש א ןוא רעלעבירגיזח עשלדיימ
 ,טנארפ השעמ רַאנ ,ןטנעמילּפמַאק ןוא ךעלהמכח עטאוועצאקש טימ םעד ראפ

 ,טמאלפעג ןבָאה רעלקעב ,זדנוצעג ריז ןבָאה ןניוא עשלדיימ ,עצראווש
 שוא ,ןבייהעג דיז ןבָאה דעלטסירב עפייטש ,עגנוי ,טּפאלקעג זבָאה רעלצרעה
 א ןראװעג ןסָאלשענ ןיא ייוצ ןוא סנייא ןוא .טּפאכראפ םעטַא רעד
 םוקנֶא םייב ?גיופ א ןופ טסול א ךדיז ןיא טליפרעד כָאה דיא .,טפאשטנאקאב
 רעדעי .אתורבח רעדנא ןא ןיא ןעמוקעג דיא ןיב טנוװַא רעדעי .גנילירפ ןופ
 טימ ייט ,ןראוואמאס-השורי ,ענעטלאהאבסיוא המחלמ ןופ ,זעקנורטעג טנווַא
 רוביכ --- רעטוּפ טימ טיורב דעלצענעּפ עקנעניד טימ ןסיבראפ זוא ,ןיראכאס
 .טסאג םעיינ זראפ

 רעזדנוא זופ לעווש יד ןנַאלשּפָא ןעמונעג ןבָאה סעטנכדש זוא םינכדש

 עסיורג ןטָאבעגנָא רימ ןבָאה םיריבג:המחלמ ,ענעמוקענפיוא ,עיינ .בוטש
 -יוט יקסנערעק ןופ בָאנוצ א טימ ,רעטרעדנוה עקידנקאנק ,עשיראצ : סנדני
 ריא לע רשפא זוא ,תחנ ?סיבא ןבעלרעד טלָאװעג טָאה עטאט רעד  ,רעטנז
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 ,עמערַא .דמערפ רעד ןיא ןרָאפוצקעווא ךיז ןסייר וצ ןרעהפיוא םעד דרוד
 טָאה רימ ייב ןוא -- ?טסנידראפ א ןּפאכ וצ טכוזעג ןבַאה םינכרש עקירעגנוה
 . .ליּפש-רעטאעט א יוװ רעמ טינ ןעזעגסיוא ץלא סָאד

 יד ןשיווצ געיעג א ןרָאװעג זיא סע .טניוועג ריז טָאה ?טעטש סָאד
 -נייש ,ןדנ : תולעמ עלא טנַאמראפ זבָאה סָאװ ,רעלדיימ-הלכ יד זופ םינכדש
 ץענ רעייז ןיא ןעגנאפ וצ ןגעוו יילרעלא טכוזעג ןבָאה ייז .סוחי ןוא טייק
 ;טלעוו א ןעוועגסיוא ןיוש זיא סָאװ ,רוחב ןכעליירפ ,זטנוזעג ,זננוי םעד זיירא
 טימ םייהא ןעמוקעג זיא ןוא ןטנַארפ-המחלמ עלא ףיוא ןנַאלשעג דיז טָאה
 .טסול-סנבעל טימ ?ופ זיא ןוא םירבא עצנאג

 טשרוד ןקידנענערב םעד טימ ,רוחב רעשירעפיטש ,רעגנוי רעד רעבַא
 .טשרעהאב םיא טלָאװ רעטונ-טינ א יוװ ,ורמוא טימ לופ ןעוועג זיא ,זבעל םוצ
 .טייהיירפ עשרוחב ןייז ןעוועלכאטראפ ןופ טכארטעג טינ רָאג רָאנ טָאה רע
 ,עטייו יד ןיא ןיהא קירוצ ,ףושיכ א טימ יוװ ,ןניוצעגנ ץלא רַאנ טאה םיא
 .וטלעוו עדמערפ

 לחר-עדיירפ

 ,רעטצנעפ ןוא ןריט עטבראפעג-סייוו טימ ,זיוה םענייש ,ןסיורנ א ןיא
 טניוװעג טָאה ,ענשעל רייט ןגעקטנא טקנוּפ ןענאטשעג קידתובחר זיא סאו
 -עג ,ענייש ןייז ,קאנרעטסאּפ ריאמ 'ר ; לטעטש ןיא החּפשמ עטסקידובכב יד
 סאו ,רעטכעט ערעלוּפַאּפ רעייז ןוא ענעטָארעג ריפ ןוא ,לזייר יורפ ענטלאטש
 "נא רעד ראפ רעקידווענח ענייא ,רעטייווצ רעד ראפ רענעש ןעוועג זיא ענייא
 ראפ ,טָאה ןעמ סָאװ ,ןוז ןקיצנייא-ןוא-ןייא ןא טאהעג דיוא טָאה רע .רערעד
 ןעוועג ,ּפָאק ןפראש א טאהעג טָאה רע ;רעטלא ןבענענ ןעמָאנ א ,ןנעוו הלוגס א
 אמלעד ילימ ןיא ךיוא רַאנ ,םינינע עשיריי ןיא רַאנ טינ ,ליכשמ א ,רענעק א
 .(ןרָאװעג טלּפירקראפ טייהרעגנוי רע זיא לאפסקילנמוא זא דרוד)

 ,סָאבעלאב רענייפ ,רענעעזעגנַא ןא ןעוועג זיא קאנרעטסאּפ ריאמ 'ר
 טימ ןבעגענּפָא ךיוא ךיז רע טָאה םירחסמ ענייז ץוח .הסנרּפ-לעב א דיי א
 רע זיא "קדצה-תניל" רעד ןיא ןוא "אשידק-הרבח" רעד ןיא .םינינע עשלהק
 ,שררמ-תיב ןיא יאבג ,ןושארו שאר רעד זעוועגנ

 ייב זיא .בוט-נזמ ןסיורג א ראפ לטעטש ןיא טמשעג ריוא טָאה רע
 ,בייוו יד רעדַא ,דניק א ןראוועג טפאלשאפ קראטש גנולצולּפ ןריי ןעמערַא זא
 ריילנ ןעמ זיא ,זעוועג טינ זיא רַאטקָאד א ןעגנערב וצ סָאװ טימ טלעג ןייק זוא
 ענייז עלא ןזָאלעגרעביא דלאב רע טָאה .קאנרעטסאּפ ריאמ 'ר וצ ןפַאלעג
 ןיא ןפָאלעגקעװא ךיילג זיא ןוא ,ןנַאװ ןוא דרעפ ןענאּפש ןסייהעגנ ,םיקסע
 ,ןטמיראב א טרָאד ןופ טכארבעגּפַארא ,קסירב טָאטש רעסיורג ,רעשינכש רעד
 .ןכוסמ הלוח םעד טעװעעטארענּפַא טָאה סָאװ ,רָאטקַאד ןזסיורג

 -ןייא סאד ןלאפעגקעווא גנולצולּפ זיא עלַאנעלאב ןעמערַא ןא ייב ןעוו
 ןפָאלעג זיא רע .הנאד סקאנרעטסאּפ ריאמ 'ר ןעוועג ןיוש סע זיא ,?דרעפ עקיצ
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 טגרָאזאב ןוא ,טלעג ?סיב עקיטיונ סָאד טלמאזענפיונוצ ,בוטש וצ בוטש זופ
 ןענעק רעטייוו לָאז רע זא ,דרעפ ןטייווצ א טימ עלַאגעלאב ןכעלקילגמוא םעד
 .רעדניק ןוא בייוו ראפ טיורב ?קיטש סָאד זענידראפ ןרָאפ

 רעד יו ,לָאמטּפָא ןגעלפ סע ןעוו ,זציה עסיורג יד ןיא ,טייצ רעמוז
 רעטשרע רעד ןיוש רע טנעלפ ,לטעטש ןיא הפירש א זכערבסיוא ,זיא רענייטש
 גנאל יוזא טגעלפ רע .סטוג ןוא בָאה ןעוועטאר ןפלעה "ראשזַאּפ" םוצ ןפיול

 -קעווא ןזומ ןיילא םיא טנעלפ ןעמ זיב ,תיב-ילכ ענעדיישראפ רעייפ ןופ ןּפעלש
 .ריור זופ ןטשלחראפ א טייז א זַא זריפ

 טאהעג טינ טָאה ןוא רעטכַאט א ןכאמ הנותח טפראדעג רעצימע טָאה

 ןוא בוטש א ןעיוב ןיא ןטלאהעג טָאה רעצימע רעדַא ,תואצוה-הנותח ףיוא
 -וקעג רעדיוו ןעמ זיא ,ןקידנעראפ וצ ףיוא טלעג ןייק טעייטסעג טינ טָאה סע
 ,ועזעג ןיוש טאה רע . . . הצע ןא ריז ןטלאה ןקאנרעטסאּפ ריאמ 'ר וצ זעמ
 בוטש ןופ "בורז" ןפיוא ןוא ,טייצ ןיא ןעמוק דנאטשוצ לָאז הנותח יד זא
 א זא יוזא ,רעטצנעפ ןוא ריט ןלעטשניירא ,דאד םעד ןעיצפיורא ןעמ לָאז
 .ןסיורד ןיא ןרעגלאוו ןפראד טינ הלילח ךיז לָאז החּפשמ עשיריז

 יד ןדיי ןעמערַא ןא ייב ןענַאמ גנוריגער עשיראצ יד ןעמוקעג זיא
 ,עקירעמא ןייק וויזירּפ ןופ ןפַאלטנא זיא סָאװ ןוז םעד ראפ ףָארטש "לבור 200"
 זיא ,םענייניא סכעבעב יד טימ לביטש סָאד ןבײרשּפָא טלַאװעג ראפרעד ןוא
 ןריּפאּפ" טימ רָאזיוװער םוצ ןפיול וצ ןעמוקעג דלאב קאנרעטסאּפ ריאמ 'ר
 זא ,סייוו ףיוא ץראווש ,ןבירשראפ ןענאטשעג זיא סע ּוװ ,"ןטנעמוקַאד ןוא
 ,םוטנגייא ןייז רָאנ זיא ןילטלטמ לסיב ןצנאג ןטימ לזייה עקידנפערטאב סָאד
 בילוצ רע טָאה ,ןצבק רעסיורג א דעבענ זיא דיי רעקיזָאד רעד ןכב רשאב רַָאנ

 עקאט ןוא ."הלחנ" ןייז ףיוא דיז ןצעזאב וצ טביולרעד םיא ןגעוו תונמחר
 .ןעמָאנ ןייז ףיוא ןבירשראפ ןעוועג דעלזייה עכלעזא דס א ןענייז ראפרעד
 -אנ ענעווטסראדוסַאג" יד ייז ראפ ןלָאצּפָא וליפא טזומענ לָאמנייא טינ זוא
 .(ןרעייטש-הכולמ) "זנַאל

 ןייז חמשמ טלָאװעג ריז ןבאה םיטאבעלאב עטספבושח יד ןעוו ,םירוּפ
 ןיוש עלא ייז ןענייז ,הרות-תחמש רךָאנ טדער רעוו ןוא ,הלּפמ סנמה דובכל
 -ענ ריז ,םייחל ןעקנורטעג ןעמ טָאה ַָאד .בוטש ןיא ריאמ 'ר וצ ןעמוקעג
 סלזייר ןייז טימ ןסיבראפ ,ןדיי ףיוא תומחנו תועושי ןבעלרעד וצ ןשטנווו
 ןיא ןעמ .רעלסעמיצ עסיז ,עטעפ ןוא ךעלּפערק ,ךעקעל-קינַָאה ןקאמשעג
 -קעווא ךיז טָאה םלוע רעקידנפוליגב רעד זיב גנאל יוזא ןשיט יד ייב זסעזענ
 דיז ןבָאה םינוגינ עקידתוקבד ,עקיצראה ,עשידיי .,?דוקיר א ןיא ןזָאלעג
 ןוא סעקנַאל ענירג ,עשינכש יד רעביא ,לטעטש ןרעביא טייוו-טעה ןנַארטעצ
 .רייט ןשינכש ןסיורג םעד רעביא

 ייס ,לטעטש ןיא עלא ןכלעוו ףיוא ,ריאמס 'ר ןעוועג זיא דיי אזא טָא
 .ץראזדרד ןוא טפאשביל סיורג טימ טקוקענפיורא ןבַאה ,םייוג ייס ןדיי

 רעד ןופ רעטנעצ רעד ןזעוועג דיוא זיא זיוה סקאנרעטסאּפ ריאמ 'ר |
 -אק ןוא עיוואטסאז ,רעלטעטש עשינכש עדרייב ןופ ץנענילעטניא רעכעלטננוי
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 -אטסאז עלעטעטשרָאפ ןוא ץענעמאק טָאטש ןשיווצ שטָאכ .קפוװוַאטיל-ץענעמ
 יד .טשרעהעג טינ תיב-םולש רערעדנוזאב ןייק ןכאז ערעדנא ןיא טָאה ,עיוו
 יד ףיוא טקוקעגּפָארא ןבָאה ,"ןקירב טייז רענעי ףיוא" ,"ןדיי עשיטאטש"
 רעד ןופ .ןשטנעמ-ספרַאד עקידמשונמ ,עטסָארּפ ףיוא יו ןדיי רעיוואטסאז
 יו ,ןדיי עשיטַאטש יד ףיוא טקוקעג עיוואטסאז עלעטעטש טָאה טייז רעטייווצ
 סָאװ ,תומשנ עשרעמערק טימ רעמערק ,רעיירד-?קעטש ,רעייגקידייל ףיוא
 טָאה רעבָא ראפרעד .הנוק ןעמערַא םייב טיוה יד ןדניש וצ עבט א ןבָאה
 טא ראפ ןוא .ךעלטעטש עדייב ןופ טנגוי רעד ןשיווצ תיב-םולש טשרעהעג
 -בעט ריפ ענייש סריאמ 'ר ןעקנאדראפ וצ טאהעג ןעמ טָאה ןדירפ ןקיזַאד םעד
 -סטוג ,טייקנייש רעייז טימ הביבס רעצנאנ רעד ןיא טמשענ ןבָאה סָאװ ,רעט
 .ץנעגילעטניא ןוא טייקידתועינצ ,טייק

 . "ווַאסעסע" ןוא "ןויצ-ילעוּפ" ,"דנוב" יו ,ןעגנונעוואב עשידיי עלא
 -םוחת" םנופ טעטש ערעסערג יד ןיא טיירּפשראפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,"סעצ
 ,רעגנעהנַא ערעייז טאהעג ,לטעטש ןקניניילק םניא ,ַאד ריוא ןבָאה ,"בשומה
 .ויוה םעד ןוא ןענענענאב דיז ןגעלפ סאו

 עקימאלפ ,סעיסוקסיד עסייה טריפעג זיוה ןיא ַאד עקאט ןעמ טָאה
 .סקראמ לראק ןוא ?צרעה ,ףמאקדוסאלק ,םזילאיצַאס ,םזינויצ זגעוו םיחוכיוו
 "עשינַאגראשז" א ןוא עשיערבעה א ,עשיסור א זענופעג קידנעטש ןעמ טָאה אד
 רענורברעטעּפ" םעד ןוא "הריפצה" יד ,"יטסָאמָאדעװ עיקסור" יד יוװ ,גנוטייצ
 .".טנעמַאמ" ןוא "טנייה רעוועשראוו" םעד רעטעּפש ,"דניירפ

 -ור רעד ןיא ןעגנוטכיר עיינ יד ןגעוו טריטוקסיד ריוא ןעמ טָאה ַאד
 -סירא יד טליּפשעג ןעמ טָאה ָאד .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןוא רעשיס

 ,רעד ןעוועג זיא ךעלקילג ןוא .ראש -- ליּפש עטנענילעטניא-שיטארקַאט
 ,רעטכעט ענייש יד ןופ ענייא טצעזענוצ ךיוא ריז טָאה טערב-דאש םוצ זעוו
 טלָאמעד .ןרעליּפשטימ א סלא ,ןגיוא ענעטעמאס-ץראווש ,עקיטכיל יד טימ
 . . . ןרילראפ טזומעג רעליּפש-דאש רעטסעב רעד וליפא ןיוש טָאה

 ,ייט ןראוואמאס ןעקנורטענסיוא ,ןסיבעגוצ טפָא ךיוא ןעמ טָאה ַאד
 ןטנװַא עליטש יד ןיא .ךעלהרועס ןוא דעלשימרעק ,"סעמאיל" טעװארּפעג
 יד ףיוא ןריצאּפש טזָאלענסיורא ךיז ,זײװכעלרַאּפ ,זייוסעּפורנ ןעמ טָאה
 ךיז רעדָא ,רעמײב-לָאּפָאט עקירָאיײ-טרעדנוה יד ןופ ןעיילא יד ןזשיווצ זקירב
 -רעבליז סייוו רעד ןגעקטנא ,רייט ןטאלג ,ןליטש ןפיוא ןעלפיש טזָאלעגקעוװא
 :נאזעג טימ טשימענסיוא ,רעטכעלעג רעטנוזעג ,רעכעלטנגוי ןוא .הנבל רענ
 ןבָאה ,םינונינ-סקלָאפ עשידיי עיינ-טלא טימ ,ןסנאמאר עשידיי ןוא עשיסור זופ
 .םורא טייוו ןעגנולקענּפא

 8 הא הא 6 א

 ,ןגיוצעג גנאל ןיוש דימ טאה סקאנרעטסאּפ יד ןופ זיוה םעד טָא וצ
 א ןראוועג ןיוש ןיב ריא ןעוו דָאנ טסעומש רעוו ןוא .ןזַא זייוולגניי ןופ ךָאנ
 הבישי רעד ןופ ןעמוקּפַארא ראי ןיא לָאמ ןייא געלפ ריא ןעוו ,רענעסקאוורעד



 ףלָאז .פ 8

 -ענ א ןופ טשרעהאב ןעוועג טלַאמעד ןיוש ןיב רדיא .םייהא בוט-םוי א ףיוא
 וצ דיז ןבָאה הבישי רעד ןופ טנעוװו עקיד יד ךרוד .ורמוא ןכעלטנגוי זסיוו
 רעשיערבעה ןוא רעשידיי רענרעדַאמ רעד ןופ ןעגנאלקּפָא ןסירעגניירא רימ
 טביעגסיוא ןבָאה סָאװ ,דעלזיירק רעטעברא עלאנעלמוא יד ןנעוו ,רוטארעטיל
 טקנעבעג טָאה ץראה סָאד .ןעקנעֶד ןשירוחב-הבישי ןיימ ףיוא העּפשה רעייז
 .סענארפ ךס א ףיוא סרעפטנע ערעכיז רעמ דַאנ ,טייקרַאלק רעמ רַאנ

 טימ יו ,"קאשזורק" ןטנעגילעטניא םוצ ןעיצ ןבייהעגנָא ךימ סע טָאה
 גוװ ,טפאשלעזעג רעכעלטנגוי ךָאנ טקנעבעג רימ ךיז טָאה סע .ףושיכ א

 ןופ ןוא רוטארעטיל ןופ ןעמעלבַארּפ ענרעדַאמ טריטוקסיד ןוא טדער ןעמ
 עטסנעש יד טימ ריז ןענעקאב וצ טסולגעג ךיוא עקאט דיז טָאה סע .ןבעל
 ןיא רעייגנייא ןא ןרעוו וצ ןכעלטנגוי א ראפ ,בגא ןוא .,טָאטש ןופ ךעלדיימ
 ,ץנעגילעטניא ףיוא טאטסעטא ןא ןנירק וצ טניימעג טָאה ,בוטש רעקיזַאד רעד

 ןא רָאנ בילוצ בוטש רענעי ןיא ןניוצעג דימ סע טָאה טציא רעבָא
 רימ ןופ רעטלע ןעוועג זיא סָאװ ,בייל-הירא רעדורב ןיימ בילוצ ,הביס רעדנא
 .סקאנרעטסאּפ יד ייב טסאג רעטפָא ןא ןעווענ זיא ןוא רָאי עקינייא טימ

 .טנענילעטניא ןשיטַאטש-סיורג א ראפ ןטלאהעג ןיוש ךיז טָאה בייל-הירא
 ראי קילדנעצ זבלאה א טכארבראפ רע טָאה הבישי רעקסירב יד ןזַאלראפ ןכָאנ
 טונ טָאה ,גנולדנאהכוב רעסיורג א ןיא קישטשזאקירּפ א סלא ,עשראוו ןיא

 ,ץישטכאלש ןשיליוּפ א ןופ ןרעינאמ טימ ןעמונאב דיז טָאה ,שיליוּפ טדערעג
 -יױּפ) ץעװַאסעּפעּפ רעטנערבראפ א ןעוועג רע זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 רעד ןופ טעוועטארעגסיורא זיא סע יוװ דיז טָאה רע זעוו .,(טסילאיצַאפ רעשיל
 טָאה ,תולג ןטכירּפַא ?טעטש ןיא םייהא ןעמוקעג זיא ןוא יײצילַאּפ רעשיסור
 -קאנרעטסאּפ ענייש ריפ יד ןופ רעטסגניי רעד ןיא טבילראפ קראטש ריז רע
 רעבָא ,טנאה יד ריא ייב ןטעבעג "קינעטרעטנוא טסכעה" טָאה רע .,רעטכעט
 ...טפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג דעבענ זיא טנאה עטקערטשענסיוא זייז

 -עג ןוא טקנערקעג ,ןטילעג ךעבענ ,בייל-הירא ,רעדורב רעד טָאה ,יוא
 ףיֹוא רעצ א ןעוועג טושּפ זיא סע שזא ,ץראה ןכַארבעצ ןייז ףיוא טקַאטייװ
 ועיורפ ןעמעוו ראפ ,זאושז ןַאד רעשיטַאטש-סיורג רעד ,רע .ןסופ וצ םיא
 ןופ "םינּפ ןיא שטאּפ" אזא טּפאכעג רָאג ףוס םוצ טָאה ,זייגסיוא שממ ןנעלפ
 ןעוועג םיא ראפ זיא סָאד . . . ?דיימ רעלעיצניווַארּפ ,רעקידלטעטשניילק א
 -ענוצ ענייז טינ ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע .גנושיוטנא ערעטיב ,עכעלסערש א
 רע זא ,ןעגנוארד יד טינ ,טעבעג ןוא םינונחת טימ דעלווירב-סעביל עטקיש
 זיא סָאװ ,ךייט ןיא ןפראווניירא ךדיז טעװ רע ,"ןזָאטנַא השעמ א" דיז טעוו
 .... רעטבילענ רעזַאלצראה ןייז ןופ בוטש רעד ןגעקטנא טקנוּפ

 זיב ,"רעמוק סעביל" ןייז טנַאלקאב ןוא טנייוואב גנאל יוזא טָאה רע
 רעטשרע רעד ברע טקנוּפ ,ןפַאלטנא זיא ןוא ןאדָאמעשט ןייז טּפאכענ טָאה רע
 ןא ןיא טסיירט ןענופעג רעטעּפש טָאה רע ּוװ ,עקירעמא ןייק ,המחלמיטלעוו
 ... עקיגיוא-ץראווש א ךדיוא ,?לדיימ רעסעדַא

 ךָאנ ןוא רעצנאנ א המחלמ רעד ןופ םייהא ןעמוק ןיימ דָאנ ,טציא
 ךיז טָאה רימ ןיא ןבעל סָאד ןעוו ,רעטנוזעג א סופיט ןופ ןייטשפיוא ןיימ
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 זיא ,דיירפ-סנבעל רָאנ טשרודעג טָאה המשנ עגנוי ןיימ ןוא ,טזיורבעצ רעדיוו
 סָאװ ,?ריימ רעד טָא טימ ריז ןענעקאב וצ קשח א ןלאפאב יינ סָאד ןופ רימ

 ןיא .עביל סבייל:הירא ןזייווצקירוצ טומ םעד ןוא חוכ םעד טאהעג טָאה
 ןסיורג ןייז טימ טריצלַאטש יוזא טָאה סָאװ ! ןבייל-הירא --- טייקיניילק
 ,הברדא ; ךיז ייב טכארטעג בָאה דיא .טכעלשענ םענייש םעד ייב נלַאפרעד
 ךיז ףראד ןעפ ? חוכ ריא טייטשאב סניוזא סָאו ןיא ןעז עקאט רימַאל
 המקנ סגעוו ןייא ראפ עקאט ןוא ריא טימ ןַאט ץייר א ,ןַאט ליּפש א ?סיבא

 .. . םדה ל?אוג ןייז ןרעוו עקאט ןוא ץראה ענעכַארבעצ סרעדורכ זראפ זעמענ

 א לא הא הא א

 ,רעטכעט ריפ סריאמ 'ר ןופ עקניזימ יד ןעוועג זיא דנצייר ןוא ןייש
 עריא .,ל?מייב גנוי א יוװ ,קיניוב ןוא קנאלש ,ריוה ןעוועג זיא יז .לחר-עדיירפ
 סָאװ ,רעייפ א טימ טנערבעג ןוא טלכיימשעג קירנעטש ןבָאה ןזניוא עצראווש

 ןופ גנורעּפרעקראפ יד ןעוועג זיא ?חר-עדיירפ .רעצרעה ןדנוצעגנַא טָאה
 .דיירפ רעקינוז ןוא טסול-נסבעל רעקידנלעוק ןופ ;עיגרענע רעקיטעּפמיא
 טרָאס א יוװ ןצראה ןיא ןסָאנענ ריז טָאה לרעטכעלעג ןרעבליז-קידנעננילק ריא
 טיורטראפנַא ריא טלָאװ ןיילא ןבעל סָאד יו ןעזעגסיוא טָאה סע .סיזומ עסיז
 .קילג ןכעלטנגוי ןופ דוס ןקיבייא םעד

 טימ ריז טליּפש ?חר-עדיירפ יוװ ןעז וצ ןייש זעוועג זיא סרעדנוזאב

 ןביילקמורא ייז יז טנעלפ טייקכעלטרעצ רעכעלרעטומ א טימ .רעדניס עניילק
 ,תושעמ עשיסור ןוא עשידיי ענייש ןענעײלרַאפ ,ןלייצרעד ייז ראפ זוא דיז םורא
 טימ ןציז ןגעלפ רעדניק יד זא ,עמיטש רעלופסורדסיוא ,רערָאלק אזא טימ
 ןבָאה ביל קראטש ךיוא טגעלפ יז .טרָאװ רעדעי ןעגנילש ןוא ?יומ ןפָא ןא
 ןיילא ןוא סעקלאיל יד ראפ דעלעדיילק ןעיינ ,סעקלאיל ייז ראפ ןּפָאטשנָא וצ
 ,דניק א ןעוועג ןיילא ךאנ טלָאװ יז יוװ ,ייז טימ דיז ןליּפש ריוא

 עלא ייב גנילביל רעד ןעווענ זיא "דניק עסיורג" עקיזַאד סָאד טָא
 ןנעלפ .טנעקעג יז ןבָאה סָאװ ,ןטסירק עשינכש יד ייב ןוא ?טעטש ןיא ןדיי
 וצ ווירב ייז ראפ ןביירש לאז יז זא ,ריא וצ םייוג זוא זדיי זןעמוס טפָא עקאט
 .טָאטש ןיא םש א טאהעג עקאט ןבָאה ווירב עריא .רעדניק ערעייז

 טנעקעג טָאה יז .רָאמוה ראפ שוח םענייפ א טנַאמראפ ךיוא טָאה יז

 ערעייז עלא ןכאמכַאנ ,ןטלאטשעג ןוא ןּפיט "ןעלשטנעמּפַא" ,זרעדלישּפָא
 ויוש טָאה ,טרעהענ יז טָאה סָאװ םלוע רעד זא ,יוזא סעיאוואה ןוא תועונת
 -יסור רעד ןיא טנוואהאב טונ ןעווענ זיא יז .זכאל םוצ טאהעג טינ חוכ זייס
 טנעקענ טעמכ יז טָאה קרעוו סמכילע-םולש ,רוטארעטיל רעשידיי ןוא רעש
 רעדעי ףיוא יז טָאה ןעניושראּפ רעסקוועלירסאק ענייז ..קינייוונסיוא ףיוא
 .... עלעטעטש םענענייא םעד ןוא ןעזעג טירט

 גערב םענענייא םייב ,רעסאוו םייב גנאל-ןהעש ןגילּפָא יז טגעלפ רעמוז
 יד ןעווענ זיא יז .ןדַאב ריז ןעמוק טנעלפ ?טעטש עצנאג סָאד זיהנוו ,דייט
 ךיז טָאה לטעטש ןיא רעמיווש רעטסערג רעד זא ,יוזא עסרעמיווש עטסעב
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 גנעל רעד ןיא דרייט םעד ןטינשעג טָאה יז .ןטסעמראפ טנעקעג טינ ריא טימ
 ןפיוא ןעמנווושעג ַאד ;"רעטפאלק" טגיילענ יז טָאה ַאד .טיירב רעד ןיא ןוא
 ,הנבל רענרעבליז רעד ןגעקטנא םינּפ ןטימ טכאנייב ,זוז רעד וצ םינּפ ןטימ זסור
 דלאב ןוא "עינַאט" רעפיט רעטמיראב רעד ןיא ןזָאלעגרעטנורא ריז רַאג רעדָא
 רעד ןיא ןייטש א טימ ןוא םינּפ ןפיוא לכיימש זכעלקילג א טימ ןעמוקעגפיורא
 .טנורג ןלופ-תודופ םעד טכיירגרעד טָאה יז זא, זמיס סלא טנאה

 ןסירעגניירא טאהעג ריוא ןיוש ריז טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעוו
 ןבייהעגננַא דלאב טָאה רעטילימ עשיסור סָאד ןוא ,עיוואטסאז עלעטעטש ןיא
 -לעפאב רעשידיי רעד ייב ןזייּפש ןוא תורוחס ,ןכאז-בוטש יילרעלא ןריזיווקער
 ןענָאמ עווטסלאשטאנ רערעכעה רעד וצ ןפַאלעג לַאמנייא טינ יז זיא ,גנורעק
 דיז זבָאה עטמאאב-רעטילימ עשיסור יד .עטביוראב יד ראפ טייקיטכערעג
 -רָאװראפ א ןיא ,?לךיימ שידיי ,גנוי אזא סָאװ ,ןשודיחּפָא טנעקעג טינ ראג
 ןשיסור רעייז רָאלק ןוא ןייש יוזא טדער ,עלעטעטש ןשיריי ,םעניילק ,םענעפ
 , .ןושל

 ריאמ 'ר ןופ עטסגניי יד ,לחר-עריירפ עקניזימ יד ןזעוועג זיא אזא טָא
 .טנגעג רעצנאג רעד ןיא טמשעג ןבָאה סָאװ ,רעטכעט ריפ ענייש סקאנרעטסאּפ

 -ּפִא ןעמונעג שינעלייא ןיא טָאה יימרא עשיסור ,ענעגַאלשעצ יד ןעוו
 בוטש ענייש ,עסיורג סריאמ רָאנ ,לטעטש סָאד זדנוצעגרעטנוא יז טָאה ,זטערט
 זוענאטשענ זיא יז סָאװ ,ןופרעד תוכז ןיא ןזעוועג זיא סָאד .ץנאנ ןבילבעג זיא
 טייוו רעבָא ןיוש זיא סע ...רעזייה עשייונ ,עקסנאשטשעמ יר טימ תונכש ןיא
 יז זיא טציא .לַאמא ןופ בוטש עשיטאבעלאב ,עטסוי ,עכייר יד ןעוועג טינ
 -ןילב רעסיורג רעד .הלודנ ריא ןופ ּפָארא זיא סָאװ ,עטדרוי א ןעוועג ןיוש

 -ענּפָא ךיז ןוא סאג יד ןטכיולאב רעטצנעפ עסיורג יד ךרוד טָאה סָאװ ,ּפמָאל
 סָאד .ןשָאלעגסיױא גנאל ןעוועג ןיוש זיא ,ךייט ןקידרעביא-ןנעקטנא טלניּפש
 ,ןטלא ןפיוא טמאזנייראפ ןוא טביוטשראפ ןענאטשעג ןיוש זיא ?טסעקדדאש
 ןיוש ךדיז טָאה רעטכעלעג רעכעליירפ ןוא גנאזעג סָאד .רענייז-טנאוו ןסיורג
 ןיוש ןבָאה רעטכעט ענייש יירד עטסטלע יד .טרעהעג טינ ןטרָאד ןופ רעמ
 עמאמ:עטאט .רעלטטעש עקימורא יד ןופ םינתח טימ טאהעג הנותח גנאל
 ןענייז ,רעטלא --- רעטנרעלעגליווו רעד ,רעדורב רעקיצנייא -ןוא-ןייא רעד ןוא
 עקיטסולסנבעל יד ןוא .עימעדיּפעסופיט רעסיורג רעד תעב ןברַאטשעג
 .המותי עקידכעלייק א ןבילבעג זיא ,?חר-עדיירפ ,עקניזימ

 -לעפאב עשידיי יד טָאה לטעטש סָאד טריּפוקַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 לטעטש סָאד .רעגנוה זופ םעט םעד ןריּפשרעד וצ ןבייהעגנָא דלאב גנורעק

 ערעייז ןופ רעדלעפ ןוא רענטרעג ענעזַאלראפ יד וצ ןעמונעג דלאב ריז טאה
 ןוא ,יימרא רעשיסור רעד טימ ןעמאזוצ ןפָאלטנא ןענייז סָאװ ,םייונ עשינכש
 ערעייז זרעסערגנראפ וצ ידכ ,זטנאּפוקַא עשישטייד יד .ןטעבראאב ןעמונעג ייז
 .טקיטומרעד קראטש טעבראזדרע עשידיי עקיזַאד יד ןבַאה ,ןסרוזער-זייּפש

 ענייא טעמכ ןבילבעג טציא זיא סָאװ ,?חר-עדיירפ עשיגרענע ,עגנוי יד
 ןסיורג א תושר ריא רעטנוא ןעמונעג ךיוא טָאה ,החּפשמ רעצנאנ ריא ןופ
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 יד יווװ ננאל טרעיודעג טינ טָאה סע .דלעפ קיטש ןרעסערג א רַאנ טימ ןטרַאג
 ראפ טלעטשעגסיורא יז טָאה ,גנוטלאווראפ-רארגא עשירעטילימ ,עשישטייד
 .לטעטש ןצנאג םנופ ?דיימ-םראפ עטסקיטכיט ,עטסקיעפ יד סלא רעטסומ .א
 היא ;רענטרעג עלא ןשיוװצ רעטסנעש רעד ןעוועג זיא ןטרַאג-סנירג ריא
 עשידיי ,עשינכש ,עקימורא יד ןופ רעכעה ליפ ןבייהעג דיז טָאה רלעפ-האובת
 עשייונ עלא טימ ןענאטשעג יז זיא ,טייצ-טינש ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,רעדלעפ
 ענערָאבעג א יװ ,האובת ריא ןטינשעג ןוא טנאה ןיא פרעס ןטימ ,רעטכעט
 ,לריימ-ספרַאד

 -עק ריא ןוא רעייש ריא ןעוו ,ןטנוװַא-רעטניװ ,עננאל ,עיירפ יד ןיא
 ןראפ ןסעזענ יז זיא ,תוקרי-ראש ןוא טיורב טימ לופ ןעוועג ןיוש ןענייז רעל
 רעטייו האנה ןוא קשח סיורג טימ טָאה ןוא ,לּפמעל ןקניניילק םנופ ןייש
 המחלמ רעד בילוצ ,סָאװ ,רעכיב עשיסור ןוא עשידיי עטנאסערעטניא טנעיילעג
 ןעוועג רעווש זיא ,לטעטש ןיא קעטַאילביב רעשידיי רעד ןופ הפירש רעד ןוא
 .ןגירק וצ ייז

 *א/ הא הא 8 * 

 -כעלייק א ןבילבעגנ טציא זיא סָאװ ,?חר-עדיירפ ,עקניזומ רעד טָא וצ

 ןיימ ראפ המקנ ריא ןופ ןעמענ ןעמוקעג טציא סָאד דיא ןיב ,המותי עקיד
 רָאנ .ןביל טלאװעג טינ טָאה יז ןעמעוו ,בייל-הירא ,רעדורב ןטקידיילאב
 . . . רימ ןופ המקנ ןעמונעג ראג יז טָאה ,ריא ןופ המקנ ןעמענ לָאז ךיא טָאטשנָא

 ,רעטכעלעג רעקידנעגנילק ריא ,ןניוא עקידנענערב ,עצראווש עריא
 טכענהנבל .עיזאטנאפ עשיטנאמַאר ןיימ טציירענ ,טולב ןיימ ןדנוצענ ןבָאה
 רעטעייטראפ א ןענאטשעג טנווַא ןטעּפש ןייא טינ .רעגעלעג ןופ ןסירעג זבַאה
 ידכ ,רעטצנעפ ריא ראפ ןסקאוועג ןענייז סָאװ ,רעמייב-זענאטשאק יד ןשיווצ
 -ַאטסירא ,םענייש םעד ףיוא קילב א דָאנ ,קוק א ךָאנ סנטייוו רעד ןופ ןּפאכ וצ
 -נָא ?סיבא ךָאנ ךיז ;זדלאה-וענאווש ,ןסייוו ,ןגנאל ןפיוא ,םינּפ ןשיטארק
 .ןגיוא עצראווש עריא ןופ ץנאלג ןקיטכיל ןטימ ןעלניּפש

 : ןטייז עדייב ןופ ןבעל סָאד ןעז וצ טנרעלעג ךיז ךיא בָאה ריא ןופ

 ,עצראווש סָאד ;עניילק סָאד יו ,עסיורג סָאד ;ענייש סָאד יו ,עסואימ סָאד
 ןיימ טליפעגנָא טָאה יז .עקיטכיל סָאד ןוא עסייוו סָאד יו ,ערעטצניפ סָאד
 ןיב ךיא ןעוו .גנוטיידאב רעיינ א טימ ,טלאהניא םעיינ א טימ ןבעל ץנאנ
 ;ור רעסיז ןוא טייקילעזקילג טימ לופ ןעוועג המשנ ןיימ זיא ריא טימ ןעוועגנ
 טפאשקנעב א ןוא טסוּפ ןרָאװעג רימ זיא ,ריא ןופ קעווא ןעוועג ךיא ןיב
 -עדיירפ ןַא זא ,רָאלק ןרָאװעג זיא רימ -- טּפאכעגמורא דימ טָאה ריא וצ קירוצ
 . . . ןיז ןזייק טינ ןבעל ןיימ טָאה ןעלחר

 -הירא ,רעדורב ןרעטלע ןיימ ןופ רעכעלקילנ ליפ ןעוועג זיב דיא ,ָאי
 זעלחר-עדיירפ רעקיטכיל ,רענייש רעד וצ טנאה עטקערטשעגנסיוא ןיימ : בייל
 דיז טָאה טנאה ןיא טנאה רָאנ .ןטפול רעד ןיא ןעננעה ןבילבעג טינ זיא
 ניוא ןיא גױוא ;טרעמאלקענ דיז טָאה טנאה ןיא טנאה ;ןסָאלשענפיונוצ
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 -עלא םעד ןופ ןוא .ןענאטשראפ ריז טָאה גיוא ןיא גיוא ;טנעקרעד ריז טָאה
 ,רעקראטש א ןטכַאלפעגסיוא ,1990 רָאי םנופ רעמוז םעד ןיא ,ריז טָאה ןעמ
 ,םויה דע ךַאנ ,ןעייג סָאװ ,םירבח עטבילראפ עגנוי ייווצ זופ דנוב רעקיבייא
 ...יווא רעטלע ןפיט ןזיב יאוולה . ...ןגעקטנא זבעל םעד דנאנאב

 רָארעט ןוט רעגנוה

 .1919 ,רעטניוו ,עיוואטסאז

 ןבָאה ,עיוואטסאז ,עלעטעטש ןיימ ןופ רעניווװנייא עטרעגנוהעגסיוא יד
 .טעברא דרע וצ ןעמונעג עיצאּפוקַא רעשטייד רעד דַאנ ןוא ןופ דשמ זיא ריז
 לייט רעשידיי רעד יו םעד ךָאנ דלאב טָאה סָאװו ,בשות רעשידיי רעדעי
 ,"סאג רעשייוג" רעד ןיא ןבילקעגניירא ריז ,טנערבענּפָא טָאה לטעטש םנופ
 הקזח א ןנַארקעג םעד דרוד טלָאװ רע יו טליפענ טָאה ,לביטש ןשייוג א ןיא
 ןגעלעג זיא סָאװ ,רלעפ ?קיטש ןוא ןטרָאנ ןשייונ םענעזַאלראפ םעד ףיוא
 .לביטש ןבלעז םעד רעטניה

 -אבעלאב" םתס ןוא רעיײגספרַאד ,רעלדנעה ,םירחוס ענעזעוועג ,ןדיי

 ןיא ,רענטרעג יד ןיא טעוװועצארּפעגּפָא רעמוז ןצנאנ א זבַאה ,"רעדניק עשיט
 םעד ןענאטשראפ ייז ןבָאה טציא טשרע  .,םירעיוּפ עתמא יװ ,רעדלעפ יד
 ןיא" : רעזנוצ םוקילא ןופ דיל ןטמיראב םעד ןיא ,רעטרעוו יד ןופ זיז ןתמא
 וטסערג םעד ראפ זיא סָאו ,דרע-עמאמ יד ."הכרב ?זמ יד טגיל עכַאס רעד
 -עננייא ,ןגייא ןראװעג טציא ייז זיא ,דמערפ ןעוועג טציא זיכב ייז ןופ ?ייט
 ןטימ טעמתחראפ ןוא דנוב א ןסָאלשעג ריא טימ ןבַאה ייז .ןצראה ןיא ןקאב
 . . . םייווש ןוא טולב םענעגייא

 ןוא רעדניק ענעסקאוועגרעטנוא טאהעג ןיוש ןבַאה סָאװ ,תוחּפשמ יד
 חטש ןרעסערג א טייזראפ ןוא טרעקאעצ ןבַאה ,לדרעפ ןנייא זא ךָאנ וצרעד
 זובאה עלא .?טעטש ןיא עטסכעלקילנ יד ראפ טכארטאב ןעמ טָאה יד .דרע
 ייז .טגָאזעג סנייטש'מ ,"םיריבגהמחלמ" עתמא ףיוא יוװ ייז ףיוא טקוקעג
 ,רעטכעט ענעסעזראפ ,עטרעטלעראפ ערעייז ןכאמ הנותח טנעקענ רעכיג ןבָאה
 טסימ לאטש א ,לפַָאטראק בורג אי ,לבלעק א ,עלהמהב א ןדנ ןיא ןבעגניירא

 טגָאמראפ טינ ןבָאה סָאװ יד רעבָא . . . ןטפאשטריוו-דרע עכלעזא דאנ ןוא
 "ןרעקאעצ" טזומעג דעבענ ןבָאה ,?לדרעפ ןייק טינ זוא רעדניק ערעטלע ןייק
 ןופ סירעיוּפ יד יו ,טנאה ןיא ןזייא-בָארג ןוא ?דיר טימ דרע ?קיטש סָאד
 .ןטייצראפ

 ןיא ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ לייט רעטסערג רעד ךיז טָאה
 םנופ ,סנירג לסיב םענענייא ןטימ טרענרעד ,עיוואטסאז לטעטש םעניילס םעד
 רעד ןופ קלח ןטסערנ םעד ?ייוו ,םוצמיצב ךיוא סָאד ןוא ןטרָאנ םענעגייא
 ןעמונעג .טנאּפוקא ןשישטייד םעד ןבענּפָא טזומעג ןעמ טָאה שינעטערעג
 ,רלימ יד ,לבלעק סָאד : טזַאלעג דיז טָאה סע רָאנ סָאװ ןופ ,ץלא ןופ רע טָאה
 ןוה יד לָאמטּפָא ןוא ןוה רעד רעטנוא ןופ ייא סָאד ,המהב רעד זופ רעטוּפ יד
 .דיוא
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 טבעלעגכרוד זיא סע יוװ ךיז טָאה לטעטש םניא ?ייט רעסיורנ א תעב

 ,עניוזא ןעוועג רעבָא ןענייז ,ןרָאי-רעגנוה ריפ:יירד יד ןופ רשמ ןיא ,ןטרָאנ ןופ
 סָאד .טרעגנוהעג דעלבעטשכוב ןבָאה ןוא טאהעג טינ ךיוא סָאד ןבָאה סָאװ
 -יוזא יד ןופ לָאצ עשביה א ךיוא ןוא ,םימותי ןוא תונמלא יד ןעוועג ןענייז

 ןיא ןעוועג ןענייז סע רענעמ סעמעוו ,"דעלבייו רענאקירעמא" ענעפורעג
 .קעד ןזיב רעכעב-המחלמ ןרעטיב םעד ןעקנורטעגסיוא ןבָאה ייז .עקירעמא
 עקיצנייא סָאד ,עקירעמא .ףליה וצ ןעמוק ייז לָאז סע רעוו טאהעג טינ ןבָאה ייז
 ,המחלמ רעד בילוצ ,טציא זיא ,ןעמוק טנעקעג טָאה ףליה רעייז ןענאוו ןופ טרָא
 טרָאד ןבָאה רענעמ ערעייז .רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשראפ ייז ראפ ןעוועג
 טאהעג טינ וליפא ןבָאה ,ָאד ייז ןוא רעלכיב-"קנאב עטעפ ,עכייר ןבָאה טנעקענ
 .טיורב ןסיב ןייק

 -קנערק טימ ,רעבייל עטרעצעגסיוא טימ ,ענעסילשענּפָא ,ענעסירעגּפָא
 ,סיפ עטעקאנ ירד ףיוא ךיש ענרעצליה עסיורג טימ ,ןגיוא עשירעביפ עכעל
 ןוא טנאה ןיא ?קעז א טימ ןכיילשמורא ריז ,סױאדנָאט ,ןייא-נָאט ,ייז ןגעלפ
 סע סָאװ שטָאכ ןעניפעג וצ קידנכוז ,טייז רעד ייב רעדניק עניילק ערעייז טימ
 ןייגכַאנ" ייז ןנעלפ לייטנטסרעמ .ןטלאהרעד וצ המשנ יד סָאװ טימ זיא
 ייב ןטעב ,"רעציזאבטוג" עשידיי ,"עכייר" עטשרמולכ יד ןופ "רעטינש יד דָאנ
 א ,עלעביצ א ,ךעטער א ,?פַָאטראק א הבדנ א ?םירעיוּפ המחלמ" עשידיי יד
 טָאה ,לפַאטראק רַאּפ יד ןבילקעגעפיונוצ טָאה ןעמ ןעוו ןוא .המודכו לקארוב
 יד ףיוא ,"סעקסעראשזַאּפ" יד רעביא ןוָאלקעװא טפראדעג טשרע דיז ןעמ
 -אה עכעלטע טרָאד ןעניפענ וצ ,סאנ רעשידיי רעטנערבעגּפָא רעד ןופ תוברוח
 .בָאג עטקנעשענ יד ןכַאקוצּפָא סָאװ טימ סעסשעוועל

 -עטייק ענעדלָאג ,ךעלנניר-ןישודיק טנַאמראפ ךָאנ ןבָאה סָאוװ ערעדנא
 טקנעשעג ייז ןבָאה רענעמ ערעייז סָאװ ,תונתמ עלופטרעוו ערעדנא רעדָא ,דעל
 ,ושייוג םוצ ןנַארטקעװא ןצראה ןיא קָאטייװ טימ סע ןנעלפ ,הנותח רעד וצ
 .טיורב ?קיטש א ףיוא ןטייביוא סע ,רעיױוּפ ןשידיי "ןכייר" םוצ רעדָא

 8 לֹא  רא  רא א

 ,דייט טייז רענעי ףיוא ,קסווָאטיל-ץענעמאק ,טָאטש רעשינכש רעד ןיא
 המחלמ רעד ראפ סָאװ ,לטעטש עצנאג סָאד טעמכ .רעגרע ליפ רָאנ ןעוועג זיא

 ןגיוצעג ןבָאה ,סעכָאלעמלאב ןוא רעמערק ,םירחוס ןופ ןענאטשאכ סע זיא
 -דארנא טפיוקעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,ףרָאד ןטימ לדנאה זופ הסנרּפ רעייז
 -וקֶא רעד ןופ טייצ ןיא רעבָא .תורוחס עשיטָאטש טפיוקראפ ןוא ןטקודָארּפ
 טינ ךיוא טָאה ןוא ןפיוקראפ וצ סָאװ טאהענ טינ טָאה רעיוּפ רעד ןעוו ,עיצאּפ
 רעקראפ רעקידנעטש רעד זיא ,תורוחס עשיטָאטש עקיטיונ יד ןפיוק טנעקעג
 ,רעלטימראפ רעשידיי רעד זיא אלימב .ךיז ןלאפעצ ףרָאד ןוא טָאטש ןשיווצ
 .הנויח ןָא ןצנאגניא ןבילבעג עכַאלעמלאב רעשידיי רעד ןוא רעלדנעהניילק רעד

 ענעמוקעגפיוא עכעלטע ?טעטש ןיא ןעוועג ָאי וליפא ןענייז סע
 טלדנאהעגרעטנוא טייהרעליטש ןבָאה סָאװ ,ןטנאלוקעפס ,"םיריבנג המחלמ"

 רעבָא ןענייז סָאד .ץאלפ וצ ץאלּפ ןופ הרוחס טלנומשענ ,ושטייד יד טימ
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 .טרעגנוהעג שממ טָאה רעבָא ?ייט רעטסערג רעד  ,ענלצנייא זיולב ןעוועג
 עקידייל יד םורא ןענאטשעג ,ןסאג יד רעביא טיירדעגורא דיז ןבָאה ןשטנעמ
 ןופ טמולחענ ןוא ןניוא ערעטצניפ ,ענעשַאלעגסיוא טימ טסקוקעג ,ךעלמערק
 ... תבש ףיוא טיורב ?בעל א

 דימלת א דיי א ,ווָאטוניװ ףסוי 'ר ןופ טריפעגנָא ,םיטאבעלאב עקינייא
 סָאװ ,טעטימַאק םפליה ןימ אזא סעּפע טעדנירגעג ןבָאה ;ליכשמ א ןוא םכח
 לָאצ א ,"רתסב ןתמ" ךדרוד ,ןציטשוצרעטנוא ןעוועג הליחתכל זיא ליצ ןייז

 עסיורג ןרָאװעג טציא ןענייז סָאװ ,םירחוס ענעזעוועג ,ןדיי עבושח ,ענעעזעגנַא
 תמחמ ,איצומה רעד ףיוא טעייטסעג טינ ייז טָאה הלח רעייז רעבָא .םידרוי
 . . . םיבדנמ לָאצ רעד ןופ רעסערג ןעוועג זיא םילבקמ יד ןופ לָאצ יד

 ךיז טגעלפ ,ווָאטוגיױװ ףסוי ,טעטימָאק םנופ רעציזרַאפ רעד רָאנ יו
 ,קראמ ןטימ עמאס ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ ,זיוה ןייז ןופ לעווש זראפ ןזייוואב
 רעבייוו ,ןליבצנאמ עקירעגנוה הנחמ א ןָאט זָאל א דלאב םיא וצ ךיז ןנעלפ
 : תוללי ןוא ןעיירשעג טימ ,רעדניק ןוא

 ! טיורב לקיטש א זדנוא טיג ,ווָאטוניױװ ףסוי 'ר ---

 ! רעננוה ןופ סיוא ןעייג רימ ---

 ! דניק ןקנארק ןיימ ראפ האופר א ןפיוק וצ לבור א שטָאכ רימ טיג ---

 קירנעעזרעד ,ווָאטוגיױװ ףסוי 'ר ,להקה שאר רעקיצראה-טונ רעייז רעד
 א ןייטש ןביילב טנעלפ ,עקירעגנוה םלוע ןסיורג אזא ןופ טלגנירענמורא ךיז
 סָאװ ,רענייא יוװ ,ןטפול רעד ןיא טנעה יד ןטיײרּפשרעדנאנאפ ,רעסידלנלובמ
 םיוק ןּפיל עקידרעטיצ טימ ,רעסאלב-טיוט א ןוא ,ןעקנירט ןיא ךיז טלאה
 : ןעשטּפעשסיורא

 רימ ןבָאה טאהענ ןבָאה רימ סָאװ ץלא ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ ןדיי ---
 ועקנעשקעווא רָאנ ךייא ןעק ךיא .קידייל זיא עסאק יד .טלייטעצ ננאל ןיוש
 ... .קינּפורק ?סיב םענענייא ןיימ

 ,ןייא-נָאט ןרזחרעביא ךיז ןגעלפ סענעצס עקירעיורט עכלעזא טָא
 .סיוא-נָאט

 ךיוא ךיז ןוא ןעמוק עלעטעטש ןיימ ןופ עטנלע יד ןנעלפ לָאמטפָא
 עגנולעג ייז זיא ןטלעז רעייז רעבָא .עקירעגנוה עשיטָאטש יד ןַא ןפילשנָא
 -רעמ יד ןיא .טעטימַאק-ספליה ןשיטָאטש םנופ ןגנירקוצסיורא זיא טינ סָאװ

 .ןעיירעלדיז טימ ןביירטקעווא ייז ןעמ טגעלפ ןלאפ עטס

 א וצ טריפעג טינ ריש טָאה סָאװ ,השעמ אזא ןעשענ זיא לָאמנייא

 -אטסאז רעד ןשיווצ ,ךיז טָאה ,ירפרעדניא קיטיירפ ןסיוועג א ןיא ; נעלשענ

 טעװו טאטש ןיא טעטימַאק רעד זא ,גנאלק א טיירּפשראפ ,טייקמערַא רעיוו

 טּפאכעג דלאב ןבָאה סעמאמ עמערָא .טיורב ןלייטסיוא ,תבש דובכל ,טנייה

 סָאװ ןּפאכראפ וצ ןפַאלעגקעװא ןוא טנעה יד ףיוא רעדניק עניילק ערעייז

 ."לרעטצנעפ" ןראפ עייר רעד ןיא ץאלּפ א רעכינ



 375 דרע רעדמערפ ףיוא

 ענעפַאלעגנַא יד ןעזרעד טָאה טיײלעמערַא הנחמ עשיטָאטש יד רָאנ יו
 טימ ,ןטסיופ יד טימ ייז ףיוא ןפרַאוװעגפיורא ריז ייז ןבָאה ,עיוואטסאז ןופ
 : ןעיירשעג טימ ןוא תולוק

 רעזדנוא ןעמענוצוצ "סעקרעגוא רעיוואטסאז" יד ןעמוקעג ןיוש ---

 ! ןביירטראפ סנקעטש טימ ךייא ןלעוו רימ ! ןענאד ןופ טייג ! ? טיורב ןסיב

 -יא ןגָארטעג דיז ןבָאה ןעיירשעג יד .עכַאטאמוס א ןרָאװעגנ זיא סע
 .המוהמ א ןכַארבעגסיױא גנולצולּפ טלָאװ סע יו ,קראמ ןשיטָאטש ןצנאג ןרעב
 טיילעמערַא רעיוואטסאז יד ןבַאה ,עטמסעשראפ ןוא עטלמוטעצ ,ענעקַארשעצ
 .טנעה עקידייל טימ םייחא ךיז טרעקעגמוא

 *א הא הא א *

 ןעמוקעגוצ גנולצולּפ זיא ,טלעק ןוא הפנמ ,רעננוה ןופ תורצ עלא יד וצ
 -רעירפ עלא יד תוירזכא ןיא ןניטשעגרעביא טָאה סָאװ ,שינעקישנַא עיינ א

 ןטיירפאב סָאװ-רָאנ םעד ןופ תולייח עשיליוּפ יד ןעוועג ןענייז סָאד .עקיד
 יד רעביא הלשממ יד ןעמונעגרעביא ןוא טרישראמעגניירא ןבָאה סָאװ ,ןליוּפ
 רעירפ ןענייז סָאװ ,"ןסערק" ענעפורעג יוזא יד ,ןטיבעג עשיסור ענעזעוועג
 סאו ,גנורעקלעפאב עשידיי יד .יימרא רעשישטייד רעד ןופ טריּפוקַא ןעוועג
 ,עקייהאנ רעשיראצ רעד ןופ ןקור םעד ןכיילנוצסיוא ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה
 טליפרעד דלאב טָאה ,טורציּפש רעשישטייד ,רעקידנריינש רעד ןופ םעדכַאנ
 .שטייב רעשיצירּפ-שילױּפײינ רעד ןופ ןעשטשַאװכ סָאד רעבייל עריא ףיוא
 טָאה ,ראה א ןרָאװעג גנולצולּפ זיא סָאװ ,טכענק רעשיליוּפ רעקידרעירפ רעד
 .רעשרעה עקידרעירפ ענייז ןופ תוירזכא רעמ ןזיוועגסיודא

 טנפָאװאב ןוא טכושאב ,ןרענַאינעל עיירפ עשיליוּפ עקיזָאד יד טָא
 עטרעגנוהראפ ןוא עטקינײּפעגסיוא יד וצ ןעמוקעג ןענייז ,עטריאלא יד ןופ
 א יו רָאנ ,רעזיילסיוא ןוא רעיירפאב יװ טינ ךדעלטעטש ןוא טעטש עשיריי
 טימ ןסָאנאב ייז ןבָאה שראמ:-ףמוָירט רעייז .טכאמ עלאטורב ,עדמערפ ,עיינ
 ןפרָאוװענפיורא דלאב ריז ייז ןבָאה האנה רערעדנוזאב רָאנ טימ .טולב שיריי
 טלָאװעג םעד טימ ןטלָאװ ייז יו ,טקילפעג ןוא ןסירענ ,דרעב עשידיי יד ףיוא
 .גנונדרַא רעקידרעירפ רעד ןופ רוּפש רעדעי ןעלצרַאוװסיױוא ןוא ןסיירסיוא

 "ףָארטש טריפענכרוד ייז זבָאה ,טירט ןוא טירש רעדעי ףיוא ,םוטעמוא
 ןשידיי לסיב ןטצעל םעד ףיוא סעיצאקסיפנַאק ןוא סעיציזיווקער ,סעיצידעּפסקע
 .רעירפ ןופ זבילבראפ דךָאנ זיא סָאװ ,סטוג ןוא בָאה

 סע זיא ןטרָאד .ןעוועג רענרע ליפ דָאנ זיא טעטש ערעסערג יד ןיא

 -טינ רעד ןיא יו ,ןעמַארנַאּפ ןוא סעיצוקעזקע-דזסאמ וצ וליפא ןעגננאגרעד

 .תוליהק עשידיי ערעדנא ןיא ןוא נרעבמעל ,ענליוו ,קסניּפ ,קסירב רעטייוו

 -לעפאב עשידיי עטלפייווצראפ יד ןגָאלשרעד ןצנאגניא ןיוש טָאה סָאד
 ןוֿפ רָאנ טינ ,ןייּפ ןיא ןוא ןטסננא ןיא טעשטרַאקעג ךיז טָאה יז .גנורעק
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 סָאװ ,ןבעל ןראפ קערש רעד ראפ רערעמ רָאנ רָאנ ,תוקחד ןוא טיונ ,רעגנוה
 ,רספה ןצנאגניא ןעוועג ,ןרענַאיגעל עשיליוּפ יד ןופ ןניוא יד ןיא ,זיא

 יו ,עטלמוטעצ ןוא עטשימעצ ,עטריווראפ ןעגנאגעגמורא ןענייז ןדיי
 ןעמ טָאה ,טבעלעגרעביא טָאה ןעמ סָאװ ,גָאט רעדעי .וחותה םלוע ןפיוא
 "עטיירפאב" עשיליוּפ ,עיינ יד .רעטקנעשעג א ןעווענ טלָאװ רע יו טליפעג
 .ןָאטוצניהא ךיז גװ טסנוװעג טינ טָאה ןעמ .טירט יד טנערבעג טָאה דרע
 -ענ ךיז ןוא למיה םוצ ןגיוא עטלפייווצראפ ,עמוטש טימ טקוקעג טָאה ןעמ
 : טגערפ

 רעד זיא גנאל יו ןוא ןענאוו זיב ? יתמ דע ,םלוע לש ונוביר ---
 ....3 ןרייל ןצ ריש

 ףליה וצ טמוק "רעדורב רענאקירעמא" רעד

 -סיר טניאשזד" רענאקירעמא רעד ןעמוקעג זיא ,עישומה דאלמ א יו
 סָאװ ,עיצקא-ספליה רעטגייווצראפ ,רעסיורג ןייז טימ "טעטימַאס ןַאשויבירט
 -חור א טכארבעגניירא טָאה ןוא ,רעטקאראכ-הכולמ א ןעמונעגנָא טעמכ טָאה
 .טפאשמערַא רעשידיי רענענָאלשרעד רעד ןופ "תושביה-תומצע" יד ןיא םייח

 : ףליה עכעלרעדירב ןלייטסיוא ןעמונעג דיילג טָאה "טניאשזד" רעד
 רעד טימ טציטשעג ;ןכיק-סקלַאפ טנפעענ ןוא רעדיילק ,זייּפש ,טלענ ןמוזמ
 .סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנאליפ ןוא עכעלטפאשלעזעג עלאקַאל יד טנאה רעלופ
 טָאה ןלָאטיּפש ןוא ןטלאטשנא "םילוח-רוקיב" עטרעטשעצ יד ןופ טרָא ןפיוא
 עקיטיינ יד טימ ןוא ןטנעמאקידעמ טימ טגרָאזאב ייז ןוא עיינ טיובעגסיוא רע
 .ןטאראּפא עשיניצידעמ

 -ראפ ,עקנארק ,עקירעגנוה רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ יד
 דע .ןביוהעגפיוא דרע רעד ןופ "טניַאשזד" רעד טָאה עטשלחראפ ןוא עטכאמש
 .םימותי ןוא תונמלא רעטנזיוט יד ןופ רעזייּפש ןוא רעציש רעד ןרָאװעג זיא
 טיונ עשיריי יד ,טייקמערָא עשידיי יד םיא וצ ןניוצעג ךדיז טָאה םוטעמוא ןופ
 .. . תולד רעשיריי רעיינ-טלא רעד ןזוא

 -ענפיוא טָאה סאג עשידיי עטקינײּפענסיױוא ןוא עטעשטומעגסיוא יד
 !עמ יו רעדָא ,"טעטימַאק ןָאשויבירטסיד טניאשזד" םנופ ןעמוקנָא סָאד ןעמונ
 רעקיצראה-ףיט אזא טימ ,(.ק.ד.ד) אק יד עד רעד :ןפורעג ןצרוק ןיא םיא טָאה
 -ביל ,רערעייט רעד יו רערעדנא ןייס טינ ןעמוקענ ןעוועג טלָאװ סָאד יו ,דיירפ
 עשידיי יד .ומצעבו ודובכב ,בוט-רשבמ רעד ,איבנה והילא רעקיצראה
 טָאה רעדורב רענאקירעמא רעד זא ,הרושב יד ןעמונעגפיוא טָאה טייקמערָא
 יוזא ןיוש זיא ןעמ תעב ,טנאה א ייז וצ טקערטשעגנסיוא ןעמי עטייוו רעביא ןופ
 .סנ ןסיורג ,ןתמא ןא יוװ ,ןנַאלשרעד ןוא טנלע

 םאו ריע עקידרעירפ יד ,קסירב טָאטש ענערָאװעג בורח-בלאה יד
 טרָאד ,ןָאיאר ןצנאג םנופ רעטנעצ-ספ?יה רעד ןרָאוװעג טציא זיא ,לארשיב
 ןרָאװעג טלדנאווראפ זיא סָאװ ,"טניאשזד" ןופ גנולײטּפַא-טפיוה יד זעוועג זיא
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 ןיהא .ןריי עשיליוּפ-שיסור עטנלע יד ראפ עדאסאבמא רענאקירעמא ןימ א ןיא
 ןופ ,םיחולש עטלייורעדסיוא ,סעיצאנעלעד ןגיוצעג קידנעטש ריז ןבָאה
 ,קסווַאטיל-עקַאסיװ ,קסווָאטיל-ץענעמאק ןופ : ךעלטעטש ןוא טעטש ענעריישראפ
 ייז ןענייז ןיהא .א"א עוװָאנאי ,עוועשטמסאאד ,ןירבָאק ,עטירָאלאמ ,עלאיב
 -ּפָארא ךיז ןעמ טָאה טרָאד .,ןעמעלבָארּפ ןוא תורצ ערעייז עלא טימ ןעמוקענ
 .ןצראה ןופ טדערעג

 טינ ןענייז "טניאשזוד" םוצ ןעמוקעג זיא ןעמ עכלעוו טימ תושקב יד

 -עג זיא לטעטש א ןופ בר א : עשיטילָאּפ ךיוא רָאנ ,עשימָאנַאקע זיולב ןעוועגנ
 יז ,טכאמ רעשיליוּפ רערעכעה רעד ייב ןייז ?דתשמ ריז לָאז ןעמ ןטעב ןעמוק
 רעקיטרָא ןא סָאװ ,ףָארטש א ןעמענּפָארא ,הריזנ עסיוועג א ןכאמ ?טב לָאז
 ַאד ;ןדיי הדע ןא ףיוא טגיילענפיורא טָאה טנאדנעמַאקייצילַאּפ רעשיליוּפ
 ןייג רעכיג סָאװ לֵאֹז ןעמ : םייובש-זוידּפ ןגעוו דחוימ חילש א ןעמוקעג זיא
 ,לארשי-אנוש א ,ןכש רעכעלטסירק א סָאװ ,לובליב א ןופ ןדיי א ןעיירפאב
 ןטאט א הסיפת ןופ ןעוועטארסיורא -עדָא ;םיא ףיוא טכארטעגסיוא טָאה
 .רעדניק עניילק ןופ

 ןיא ןָאטעגנָא ןעגנאגעג ןענייז סָאװ ,.ק .ד .ד םנופ ןרָאטקעריד יד

 ,עטמאאב רענאקירעמא עכיוה רָאג ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,רעדיילק עשירעטילימ
 ,ורינעוורעטניא וצ "רעטצנעפ עכיוה" עשיליוּפ יד ןיא ןפָאלענ דלאב ןענייז

 -עמא רעקיטכעמ ,רעסיורג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טייקיטכערעג ןוא רשוי ןענַאמ
 עווטסלאשטאנ רעשירעטילימ ןוא רעליוויצ רעשיליוּפ רעד ייב טָאה סָאװ ,עקיר
 טָאה סָאװ ,עקירעמא רעקיזָאד רעד טָא טיס .ץרא-ררד סיורג ןפורעגסיורא
 -טסבלעז א ןרעוו ןוא סיפ ענענייא עריא ףיוא ןלעטש דיז ןליוּפ ןפלָאהעג טשרע
 עשילוּפ עצלָאטש ,ענעסירראפ יד ןבָאה ,ריילג ןטייל טיס ,הכולמ עקידנעטש
 -עמא רעשידיי" רעד ראפ וליפא .ןסיירוצנייא ךיז טאהענ ארומ סעטכאילש
 ריא ףיוא טלציוועג ךיז ןוא ןפורעג יז ןבָאה ?ארשי יאנוש יד יװ ,"עקיר
 .ײשּפָא ןבָאה טזומענ ריוא ייז ןבָאה ,זובשח

 עיצולָאװער עשלטעטש יד

 טפראדעג ךיוא טָאה קסווַָאטיל-ץענעמאק ןופ טעטימַאק-ספליה רעד
 -סאז עלעטעטש םעד ןופ עמערַא יד וצ "עציטש רענקירעמא" יד ןלייטסיוא
 אזא טימ ןריפוצנא ידכ רעבָא .תושר ריא רעטנוא ןגעלעג זיא סָאװ ,עיוואט
 םעד ףיוא גנוראפרעד ,קיצניוו ליפ שטָאכ ,ןבָאה טפראדעג ןעמ טָאה טעברא
 ,ןטייסיעפ עלענַאיצאזינאגרָא עתמא ןציזאב טפראדעג ןבָאה רעריפ יד .טיבעג
 -ראפ ,רעקירעגנוה ,רעסיורג אזא טימ ןָאט וצ טאהענ טָאה ןעמ ןעוו טרפב
 .ןעלדנאהאב וצ ןעוועג רעווש זיא ןליוו ןטסעב םייב סָאװ ,עסאמ רעטלפייווצ

 עטינעג ןייק טגָאמראפ טינ רעבָא טָאה טעטימָאק רעצענעמאק רעד

 -ייו סָאװ ,ןשטנעמ ערעטלע ןופ ןענאטשאב זיא לייט רעטסערג רעד .רעוט

 ןבָאה ייז .ןרָאפעגסיורא טינ לָאמנייק ןעמ זיא לטעטש םענעגייא םנופ יו רעט

 טָאה סע .הקדצ ןלייט ןופ רעגייטש ןפיוא טעברא-ספליה עצנאגנ יד טריפעגנָא
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 ךיז ןבָאה ייז .םעטסיס ןוא גנונדרַא ,טייקיסעמנאלּפ ,ןילּפיצסיד טלעפעג
 ןעמעלבַארּפ עלעודיווידניא ערעדנוזאב יד טימ ייס ןעווארּפס טנעקעג טינ טושּפ
 .עשלהק יד טימ רעמ ךָאנ ןוא

 ןופ עטקיטפרעדאבטיונ יד ןבָאה דנאטשוצ ןשיטַאאכ םעד בילוצ

 יד ןעוועג טינ הלילח זיא סָאד .ןטילעג קראטש ,עיוואטסאז ,עלעטעטש זיימ
 -עגנָא ייז ףיוא ןבָאה טעטימָאק ןשיטָאטש םנופ רעריפ יד סָאוװ םעד ןופ דלוש
 ןענייז טיילעמערָא ענעגייא יד ,"ןימדוק ךריע יינע" ןופ ?לכ ןטלא םעד טדנעוו
 עשיטָאטש סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא הביס:-טּפיוה יד ,ןיינ .עדמערפ יד זופ רעכליב
 ערעייז ןופ רעשינרענע ,ןכאז עכלעזא ןיא תוירב ערעסערג ןענייז טיילעמערָא
 .טייז א ןַא טּפוטשענּפָא ייז ןעמ טָאה .םינכש רעיוואטסאז עקידלטעטשדןיילק
 זיוש זיא סע יוװ ,לוטיב ןסיוועג א טימ ייז ףיוא טקוקעג ןעמ טָאה ךָאנ וצרעד
 ,ןשיפרָאד ןפיוא ּפָארא ןביוא ןופ ןקוקוצּפָארא ןשטנעמ ןשיטָאטש םייב עבט יד

 ,"בָאג רענאקירעמא" רעד ןופ הקולח יד ןעמוקעגנָא זיא סע רָאנ יוװ זיא
 רעד ןשיווצ ןרָאלראפ ןצנאגניא ךיז רעיוואטסאז יד ןבָאה ,רעדיילק ןוא זייּפש
 ,ןגַארקעג זיא סע סָאװ ַאי ןיוש ןבָאה ייז ןעו .רעצענעמאק הנחמ רעסיורנ
 .ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ,םייריש זיולב ןעוועג סָאד זיא

 טימ ןעמוקעג ,"ןרינעוורעטניא" טוװגרּפענ לָאמנייא טינ ךיז בָאה דיא
 רעבָא ,עדווירק רעייז ןעמונעגנָא ךיז ,םינכש עניימ ןופ ןעמָאנ ןיא תונלדתש
 יוזא ןעוועג טרָאד זיא טיונ ןופ םי רעד .טלעוּפעג סָאװ ןטלעז רעייז בָאה דיא
 זא ,קראטש יוזא סָאאכ רעד ןוא ?מוט רעד ,קידנעיירש-למיה יוזא ןוא סיורג
 .ןהנעט וצ ןעמעוו וצ ןוא ןדייר וצ ןעמעוו וצ ןעוועג םינ זיא סע

 ,עלעטעטש ןיילק ןיימ ראפ זא ,סולשאב םוצ ןעמוקעג ראפרעד ןיב ריא
 א ןרעוו ,"טסעק ענעגייא ףיוא ןיינוצּפָארא" ןעוועג רעכיילג טלָאװ ,עיוואטסאז
 טכער סָאד ןגירק יז טעוו םורא יוזא .,ךיילג ןטייל טימ ,הליהס עסידנעטשטסבלעז
 טינ רעמ ןוא ,".ק,. ד .ד רענאקירעמא" םעד ןופ עידיסבוס רערעדנוזאב א ףיוא
 .ץענעמאק טָאטש רעשינכש רעד ןופ דסח ןפיוא ןזיוועגנָא ןייז ןפראד

 א ןפורסיורא רעכיז ךיא לעוװ ןאלּפ ןיימ טימ זא ,טסנוועג בָאה ךיא
 טָאטש ןופ רעריפ יד ,ריעה ינּפ יד .ץענעמאק ןוא עיוואטסאז ןשיווצ תקולחמ
 א ןסיײרּפָא ייז ייב טיינ ןעמ סָאװ ,םעד ןגעק ןפמעק סיוועג ןלעוו ץענעמאק
 -ייא ןא ראפ טכארטאב סע ייז ןבָאה ןָא תורוד ןופ סָאװ ,"עירָאטירעט קיטש"
 -ַאיצולַאװער רענעזעוועג סלא לייוו ,ןקָארשעגּפָא טינ ךימ סע טָאה רָאד ,רענענ
 . . ."ןפמעק ןעמ זומ טייהיירפ רעד ראפ" זא ,טסנוועג ךדיא ןבָאה ,רענ

 עקינייא וצ טיורטראפנַא דיז דיא בָאה "עיצאריּפסנַאק" רעד טָא טימ = |
 -ונעג רימ ןבָאה ןעמאזוצ עלא ןוא ,עיוואטסאז ,?טעטש ןיימ ןופ םיטאבעלאב
 ."עיצולאווער" עטגאוועג עקיזָאד יד טָא ןריפוצכרוד יוזא יוו רענעלּפ ןכאמ זעמ

 ריא בָאה ,1919 רָאי ןופ ,טכאנ וצ תבש ןקידגנילירפ א םענייא ןיא
 טעמכ .הפיסא ןא זיוה ןיא ןיקסרושזאשז הימחנ 'ר ןטלא םוצ ןפורראפ
 .ןנַאז טרָאד ?עוו ךיא סָאװ ןרעה ןעמוקעג זיא ,טלא ןוא גנוי ,לטעטש ץנאג
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 וצ יוזא ,ןדייר ןעמונעג ןוא ןדיי הדע ןיימ ראפ טלעטשעגקעווא ךיז בָאה דיא
 ; ןנָאז

 ,טנכערראפ קידנעטש רימ ןענייז ,עלא טסייוו ריא יוװ ! יתוברו ירומ"
 ,טײלטַאטש ערעייז ןופ ןגיוא יד ןיא ןוא ינּפ רעצענעמאק יד ןופ ןגיוא יד ןיא
 ףיוא .,סעקינבושי עדמערפ יוװ ,רעדניק-ףיטש יו רָאנ ,רעדירב ענעגייא יו טינ

 ןופ יירשעג סָאד .טעדווירקעג ןוא טלוועאב רימ ןרעוו טירט ןוא טירש רעדעי
 רעד ןופ .ןרעיוא ערעייז וצ טינ טכיירנרעד עטקירדעג ןוא עמערַא ערעזדנוא
 ןלאפ סָאװ ,דעלקערב יד ,םייריש יד זיולב רימ ןגירק עציטש רענאקירעמא
 ."שיט רעייז ןופ ּפָארא

 ! טכערעג ! תמא --

 --- ,ןדייר טצעזעגרָאּפ רעטייוו ךיא בָאה --- ,יתוברו ירומ ,רעבירעד"
 ,בושי רעודנוא זא ,טייצ ןיוש זיא'ס ! ? ןרייל וצ ריש רעד זיא גנאל יו זיא
 ןכ יאוולה ,תושפנ טרעדנוה יירד רעבירא ,טינ ערה ןיע ןייק ,דָאנ טלייצ סָאװ
 רעד ,טָאטש רעד ןופ ךוטראפ םייב ןּפעלשכָאנ ריז ןרעהפיוא ןיוש לָאז ,וברי
 ".,!ןעמאמ-ףיטש

 .רעכעה דָאנ ןעירשעג םלוע רעד טָאה -- ! טכערעגנ ! טכערעג ---

 ףליה וצ ןעמונעג ךיא בָאה ,דייר עניימ ןקיטפערקאב וצ ידכ ןוא
 ,ענייש טימ טצריוואב ,ר"נת ןופ םיקוסּפ עכעלטע ,?"זח ירמאמ עקינייא
 ןופ ןליּפשייב ןוא ,גנונעוואב רערענַאיצולַאװער רעד ןופ רעטרעוו עקידהצילמ
 .קיטילַאּפ-טלעװ רעד

 -ראפ גנאל טינ טשרע יד יװ -- ,טגָאזעג ייז וצ ךיא בָאה -- ,טעז"
 -ונעגנַא ,עטלא טרעטשעצ ןוא ןסירעצ טָאה המחלמ-טלעוו עסיורג ,עטקידנע
 עניילק .עיינ טלעטשענפיוא טָאה ןוא ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ןצינערג ענעמ
 עסיורג יד וצ טפאלקשראפ ןעוועג רעטרעדנוה-רָאי ןענייז סָאוװ ,דעלרעקלעפ
 .יירפ ןרָאװעג ןוא ןטייק יד ןסירעצ ,רָאי םעד ןפרָאװעגּפָארא ןבָאה ,תוכולמס
 עלא ךיז רימָאל ! ןַאט רימ ןפראד --- ,ןעירשעגסיוא ךדיא בָאה --- ,ךיוא יוזא
 עשיטָאטש יד ריז ןופ ןפראווגצּפָארא ,העד ןייא טימ ,ןאמ ןייא יוװ ,ןַאט םענ א
 זופ ןצנאגניא ריז ןסיײרּפָא ,הלשממ ריא רעטנוא ןופ ךיז ןסיירסיורא ,ןטייק
 לבב תוליהק עלא יװ ,הליהק עקידנעטשטסבלעז ,עיירפ א ןרעוו ןוא ל?ובג ריא
 ! לארשי תוצופת

 :טייהיירפ ןוא סערגָארּפ וצ טייג טלעוו יד !טינ טייטש טלעוו יד לייוו"

 טציא טלָאװ דיא יו ,סָאטאּפ ןרענַאיצולַאװער טימ ןפורענסיוא ךיא בָאה --

 . . . גנולמאזראפ רעטעברא רעסיורג א ראפ ןענאטשעג

 ןקראטש א ןעמעלא ףיוא טכאמעג טָאה עדער ערענָאיצולַאװער ןיימ
 רעייז בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאװעג ןלעפעג קראטש ייז זיא סרעדנוזאב .םשור
 . . . סיטילָאּפטלעװ טימ ןרנובראפ עלעטעטש ןיילק

 רעטלא רעד ,םלוע ןופ רענייא טלעטשעגפיוא דיז טָאה ,רעבָא ָאד
 ןיא סָאװ ,לטעטש ןופ סָאבעלאב רעטסנעעזעגנָא רעד ,יקסרושזאשז הימחנ
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 ןעמונעג ,רעקנעש א ןוא רעמערק א ,רחוס:האובת א ןעוועג המחלמ רעד ראפ
 : ןהנעט ןבייהעגנָא ןוא ,קאבאט-קעמש ןטונ א רעירפ

 רעירפ ןינע םעד ףראד ןעמ ,יוזא ןלייא טינ ךיז רָאט ןעמ ,ןדיי ---
 ןגירקראפ טינ ךיז רָאט ןעמ .רעייפ טימ ךיז ןליּפש ריס .ןטכארטאב טוג
 ןיילק א זיולב ןענייז רימ ןוא םיבר א ןענייז ייז .ןדיי טָאטש רעצנאג א טימ
 ,עלעפייה

 סשמש םעד השמ 'ר ,יקצַאכַארּפ לוולעוו ,דיי רערעטלע ,רעטייווצ א
 :סעכ טימ ןעירשעג טָאה ,עקירעמא ןופ ןעמוקעג המחלמ רעד ראפ זיא סָאװ ,זוז

 ערעזדנוא ןבָארגאב רימ ןלעװ נו ? עקרק ןָא ןָאט רימ ןלעוװ סָאוו ---
 . ... טנעה יד ןיא ייז ייב ,טָאטש ןיא דָאד טגיל ןימלע-תיב רעד ! ? םיתמ
 ! תמה ןויזב וצ ןעמוק הלילח ךָאנ טעוו'ס ,ןדיי ,טסנעדענ

 דלאב ךיז טָאה םלוע רעד .יירשעג א ,למוט א ןרָאװעגנ ןיא סע
 ,רעבייוו ןוא ןליבצנאמ עקידבשוימ ,ערעטלע ףיוא ,םידדצ ייווצ ףיוא טלייטעצ
 ערעטלע יד .ךעלדיימס ןוא םירוחב ,ךעלסעבעלאב עגנוי ,עקיציה ףיוא ןוא
 : לוק ןייא ןיא ןעירשעג ןבָאה

 -הרבח טיפס ! םלוע/תיב טיס ! ? עקרק טימס ןייז טעוװ סָאוװ --

 | ! ? אשידק

 : רעכעה ךָאנ טמעראילעג ןוא ןעירשעג ןבָאה ערעגניי יד ןוא

 ! עציטש רענאקירעמא ! טעטימַָאק א ! הליהק א ןליוו רימ ---

 ! רעדיילק ! ןייּפש

 יד ראפ קערש רעד בילוצ זא ,ייברעד ןטלאהעג טינ ריש טָאה סע
 רעבָא . . . ןרעװ טינרָאנ ןאלּפ ןרענַאיצולַאװער ןצנאג ןיימ ןופ לָאז עטיוט
 השמ 'ר רעקיניזפראש ,רענולק רעייז רעד ףליה וצ ןעמוקעג דלאב רימ זיא ַאד
 רעגייטש ןייז יו ,טָאה רע .עיצאוטיס יד טעוועטארעג טָאה ןוא ,יקסוואטס
 טליטשעגנייא ןוא ,לטרעווכילנ א ,עלהצלה א ןענופעג דלאב ,ןעוועג זיא
 : רעטימעג עטציהעצ יד םעד טימ

 ,לטעטש ןופ םינקז יד וצ טדנעוועג ריז רע טָאה --- ,טינ ךיז טקערש ---
 ןופ טינ רעבָא ,טָאטש רעקידעבעל רעד ןופ ןרעדנוזּפָא רָאנ ךיז ןעיינ רימ ---
 ,חצנל תומה עלב ,עטיוט יד טימ .םלוע-תיב םעד -- טָאטש רעטיוט רעד
 רעמ טָאה אשידק-הרבח עשיטָאטש יד . . . םולש ןביילב קידנעטש רימ ןלעוו
 רע טָאה . . . עקידעבעל ערעזדנוא ןופ יו םיתמ ערעזדנוא ןופ הסנכה
 סָאד טגָאזעג טָאה רע זא קידנליפ ,לרעטכעלעג ןקניניד א טימ טקידנעראפ
 ,טייצ רעקיטכיר רעד ןיא טרָאװ עקיטכיר

 ןטערטוצ טלַאװעג ןיוש ןבָאה רימ .טקיוראב עקאט דיז טָאה םלוע רעד
 א ךָאנ ףיוא ןסיוטשעגנַא דיז רימ ןבָאה ַאד רעבָא .ןלאוו יד וצ ,רקיע םוצ
 רערעווש רס א ןעוועג זיא םיא ןופ ןכירקוצסיורא סָאװ ,רעטנָאלּפ ןרערעוושי

 רעדעי . . . םיתמ יד ןוא םלוע-תיב ןראפ קערש רעקידרעירפ רעד ןופ יוו
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 רע רָאנ זא .;טעטימָאק ןיא ןייז וצ יואר זיא רע זא ,ןטלאהעג טָאה רענייא

 .ו"אא ,שאר:בשוי רעד ןייז וצ דובכ םעד טנידראפ טָאה

 ,עטלא טכארבעגפיורא טָאה ןעמ .תקולחמ א ןכַארבעגסיױא זיא סע
 גנאל ןיוש ןענייז סָאװ ,םינכש ןוא תוחּפשמ ןשיוװצ סעדווירק ןוא תולווע
 בָאה ריא . . . שטעּפ יב ןטלאהעג טינ ריש טָאה סע .ןסענראפ ןעווענ
 זיא סע יו ןעגנולעג רימ זיא סע זיב עיטאמָאלּפיד דס א ןדנעוונָא טפראדעגנ
 .םידדצ עקידנטיירטש יד ןליטשוצנייא

 האניק ,ןעייר ענעגייא ערעזדנוא ןיא ,ןשרעה טינ הלילח לָאז סע ידכ

 -ַאמעד יד טיול ןריפ ךיז ןלָאז רימ זא ,ןגָאלשעגרָאפ ךיא בָאה ,האניש ןוא
 .טלעוו רעויסערגָארּפ רעד ןיא ןעמונעגנָא ןענייז סע סָאװ ,ןדָאטעמ עשיטארק
 ןלעוו רימ ,ה"ד ,יּפלקה יּפ לע גנוטלאווראפ-הליהק א ןביילקסיוא ןלעו רימ
 זועמיטש לָאצ עטסערג יד ןגירק טעוװ סע רעוו ןוא ,ןעמענ טימ ןעלטעצ זבענּפא
 .דחא הֹּפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא גאלשרָאפ רעד .טלייוורעד ןייז טעוו רעד

 יד טימ ןרָאװעג קיטראפ םיוק רימ ןענייז טכאנ רעבלאה ךָאנ טעּפש
 זיא סע .שיטארקַאמעד טסכעה ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז סאו ,ןלאוו
 רימ .עטמאאב עקיטיינ יד טימ טעטימַאק-טָאטש א ןרָאװעג ןבילקעגסיוא
 -וויטוקעזקע ןוא ראטערקעס ןופ טמא ןטלּפָאד םעד טלייטענוצ ןעמ טָאה
 ,טעטימַאק םנופ רָאטקעריד

 א טסאפראפ ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ראפ ,טרָא ןפיוא ,ךיילג בָאה דיא
 ךיז בָאה ךיא .קסירב ןיא ,"'טניאשזד" םוצ ,(ז"עלב עינעשַארּפ) גנודנעוו
 סָאװ ,חסונ ןכעלנייועג ןטימ ןוא ךארּפש רעקידהצילמ רעד טימ טצונאב

 ךיז טָאה סָאװ ,טנעמוקָאד ןימ אזא ןביירש וצ ףיוא ןעמונעגנָא ןעוועגנ זיא
 : יוזא טנעיילעג זייוולייט

 םשב ארקנה גנוטער רעשידיי ןופ רעריפ עבושח ןוא עטצעשעגנכיוה"
 | ! טניושזד

 ,עיוואטסאז ?טעטש םעד ןופ םיבשות עקידנדיילטיונ יד ,רימ יו תויה"
 ;כ? ,עקירעמא ןיא םיבורק ןוא רעטסעווש ,רעדירב עכעלבייל ?יפ דיוא ןבָאה
 טלָאז תוכז רעייז ןיא ןוא קידעגנג יוזא ןייז טלָאז ריא זא ,ןטעב דייא רימ ןעוט
 לנילפ עקיטכעמ ערעייא ןופ דסח ןרעטנוא ןעמענרעטנורא ךיוא זדנוא ריא
 ערעדנא עלא טימ ןָאטעג סע טָאה ריא יוװ יוזא טָא ,הליהק ערעדנוזאב א סלא
 .ןלױּפ תנידמ רעד ןיא תוליהק עשידיי

 יד לָאז רעטייוו ןוא ןָא טציא ןופ זא ,קראטש רעייז רייא ןטעב רימ"
 םענענייא ריא ןעמוקאב קסווָאטיל-ץענעמאקל הכומסה ,עיוואטסאז הליהק
 .עציטש רענאקירעמא רעד ןופ קלח ןרעדנוזאב ןוא

 חוכ ןוא טנוזעג ןבעג ךייא לָאז רע ןא ,ךייא ראפ טָאנ ןטעב רימ"
 ."תוחילש רעקילייה רעייא טימ ןייגוצנָא

 עצנאג סָאד ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה בתכ ןקיזָאד םעד טָא ףיוא
 -קאוועגרעטנוא יד ךיוא ןוא רעבייוו יד ,ןליבצנאמ יד : ?טעטש םנופ קלאפ
 .טנאה ןיא ןעּפ א ןטלאה טנעקעג רָאנ ןבָאה סָאװ עלא -- רעדניק ענעפ
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 ,ןגרָאפ ףיוא ךיילג ,ךיא ןיב ,האשרה החוכ ןקיזָאד םעד טָא טימ
 טניאשזד" רענאקירעמפא םנופ רָאטקעריד םוצ ,קסירב ןייק ןרָאפעגקעווא

 .תוחילש ןיימ ןריפוצכרוד ידכ ,"טעטימַאק ןָאשויבירטסיד

 לא כא = לא = הא = רֹ*

 ןָאטעגנָא ,רעבייוו ןוא ןליבצנאמ ,ןשטנעמ הנחמ עסיורג א .קסירב
 יד ףיוא רעדניק עטכיילבענסיוא ,עניילס טימ ,סעטנארט ןוא סעטאמש ןיא
 -עמא םנופ ריטראוק-טּפיוה רעד ןופ עדייבעג יד טרעגאלאב ןבָאה ,טנעה
 טָאה ,ריט רעד ייב רעטיה-סגנונדרַא רעד ,ףסה-רמוש רעד .ק .ד .ד רענאקיר
 -נייא סנגיובנלע יד טימ ןוא טנעה יד טימ ןטעברא רעווש טפראדעג דעבענ
 ריט רעד וצ ןסירעג ריז טָאה סָאו ,ןשטנעמ םָארטש ןסיורג םעד ןטלאהוצ
 רעטשרע רעד ןייז טלָאװעג טָאה רענייא רעדעי .,(סיפִא) עיראלעצנאק רעד ןופ
 סָאד םיא ראפ ןסינסיוא ,רָאטקעריד רענאקירעמא םוצ דךיז ןּפאכוצניירא
 רעייז ןעוועג זיא גנארדעג רעד ןוא יירשעג רעד ,למוט רעד .ץראה ערעטיב
 .ןעירשעג ןוא טנייוועג ןבָאה רעדניק ,טהנעטעגנ ןבָאה רעבייוו .,סיורג

 ןא ןעוװעג ךיוא זיא ,עיראלעצנאק רעסיורג רעד ןיא ,קינייוועניא
 רָאטקָאד םוצ ?טעצ א ןטעב ןעמוקעג זיא רענייא ,שינעקיטשרעד א ,טפאשגנע
 ןא ןגערפ ןעמוקעג זיא רעטייוצ א ;ל?לָאטיּפש ןיא ןקנארק א ןעמענוצניירא
 א ;סאּפ ןשידנעלסיוא ןא ןנירקוצסיורא יוזא יוװ ,עיצארנימע ןנעוו הצע
 טרעגלאוו רע ,הריד ןייק טינ טָאה רע : ןייוועג א טימ ןעמוקעגנ זיא רעטידד
 .ןסיורד ןיא סעכעבעב יד טימ ןוא בייוו רעד טימ דיז

 ,רגב א רָאנ ,טיורב ךָאנ ןעמוקעג ןענייז עזָאלמייה ענעמוקעגנַאינ
 ןענעס וצ גייצעג ןטעב ןעמוקעג זיא סעראילַאטס עּפורג א .ךיש רַאַּפ א ךָאנ
 ,ערעטלע ןא ;תוברוח יד ןעױבּפָא םייב ,טיורב לקיטש א ןענידראפ ןייגסיורא
 ראפ ןענעפע ןענעק וצ ןישאמ-יינ א ןטעב ןעמוקעג זיא לדיימ עטכשוחראפ
 .עיאקסרעטסאמ א ,ךדעלדיימ עּפורנ א טימ ,דיז

 ןעניפעגסיוא ןפלעה ייז לָאז ןעמ ןטעב ןעמוקעג ןענייז ,תונוגע ,ןעיורפ
 -עג ןענייז ערעדנא ;רעדנעל ערעדנא ןיא ןוא עקירעמא ןיא רענעמ ערעייז

 -ראפ ןבָאה ייז סָאװ ,םיבורק עטנָאנ ערעייז ןעניפעג וצ טעבעג א טימ ןעמוק

 .המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאל

 ערעייז עלא טרעהעגסיוא טאהעג ןיוש טָאה ןעמ סָאװ יד וליפא רעבָא
 ,וןענאד ןופ ןייגוצקעווא טאהעג טינ קשח ןייק רָאנ ןבָאה ,תושקב ןוא תונעט
 טליפעג "טניאשוד" רענאקירעמא םנופ ראד ןרעטנוא ,ָאד ךיז ןטלַאװ ייז יוװ
 ,ןטלאק םעד ןיא ,דיז ייב טרָאד רעדייא ,רעמענעגנא ןוא רערעכיז רעמ ךס א
 . . . לביטש ןרעטצניפ

 ענַאיאר א ןעמוקעגרַאפ .ק .ד .ד םעד ייב זיא נָאט םענעי ןיא טקנוּפ
 ןעמוקעגנָא ןענייז רעלטעטש ןוא טעטש עטייוו ןוא עטנַָאנ ןופ .ץנערעפנַאק
 .עיצקא-ספליה יד ןדיפוצנַא רעסעב יוזא יו רענעלּפ ןטעבראוצסיוא ןטאגעלעד
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 סָאד טנעיילענרעביא טָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ ראטערקעס רעד ןעוו

 ,רעלטעטש יד ןופ ןעמענ יד ןוא ןטאנעלעד יד ןופ ןעמענ יד טימ ?טעצ
 -סאז עלעטעטש םנופ חילש סלא ,ןעמָאנ ןיימ ריוא ןוא ,ןטערטראפ ייז סָאװ
 -ענפיוא טעטימאק:ספליה רעצענעמאק םנופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה ,עיוואט
 : טסעטָארּפ א ,יירשעג א ןביוה

 ,ןרָאװעג טרעהעג סע זיא ּווװ --- ,טהנעטעג ייז ןבָאה -- ,שטייט'ס ---
 -וצּפֶא ןנאוו רָאג לָאז ,עיוואטסאז יו ,עלעטעטש עקנישטיּפ ,עניילס אזא זא
 ! הּפצוח א זיא סָאד ! ? ךיז ראפ תבש ןכאמ ןוא לובג רעייז ןופ דיז ןסייר
 רורב א ,דובכה תתיחּפ א זיא סָאד ! ןוָאלרעד טינ ןפוא םושב סָאד ןלעוו ייז
 טָאה סָאװ ,הליהק רעשידיי רענעעזעגנַא ,רעטלא ןא ןופ טעטינערעוואס רעד ןיא

 ,עקימורא עלא עריא רעביא טעטירָאטױא ריא טײרּפשעגסיױא גנאל ןרָאי
 ,ךימ לָאז ןעמ זא ,טרעדָאפעג סיוכרוד ייז ןבָאה רעבירעד .םיבושי ערענעלק
 טגאוועג טָאה סָאװ ,רענַאיצולַאװער םעד ,"קענש ןננוי" םעד ,רדגדץרוּפ םעד
 רעד וצ ןזָאלוצ טינ ,"?ארשיב םאו ריע" ןא ןנעק טנאה א ןבייהוצפיוא
 .טאדנאמ ןיימ ןעלסּפ ןוא ץנערעפנַאק

 טימ ןטלאהעג ןבָאה ןטאנעלעד ערעגניי יד .,למוט א ןרָאװעג זיא סע
 ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,תואּפ ןוא דרעב טימ ןדיי ,ערעטלע יד רעבָא .רימ
 רעד ןעו .ןטאנעלעד רעצענעמאק יד טימ ןטלאהעג ןבָאה ,טייהרעמ רעד
 -רָאֹפ א ןכאמ וצ ןעגנולעג רימ זיא ,טליטשעגנייא ?סיבא ךיז טָאה למוט
 זעמוקּפָארא ,ומצעבו ודובכב ,"טניאשזד" םנופ רָאטקעריד רעד לָאז : נאלש
 אב טעוװ רע סָאװו ןוא ,ןינע םעד ןשרָאפסױא ןוא עיוואטסאז ?טעטש ןיא
 -עמא םנופ גנומיטשוצ רעד טימ ,נאלשרָאפ רעד .ןייז טעוו יוזא ןעמיטש
 .ןרָאװעג ןעמונעגנַא זיא ,רָאטקעריד רענאקיר

 לא לא א הא

 ,גנולצולּפ ךיז טָאה ,גָאט-גנילירפ ןקינוז ,ןעמעראוו ,םענייש א ןיא
 סע ןכלעוו ףיוא ,?יבָאמַאטױא ןא טנָאיעגנַא ,רעדליּפעג ןוא שיורעג א טימ
 ןיא טלעטשענּפָא דיז ןוא ,ןָאפ רענאקירעמא עצלַאטש יד טרעטאלפעג טָאה
 .עיואטסאז עלעטעטש םניא ,סאג רעשידיי רענערָאוװעג בורח רעד ןופ ןטימ
 'ה ,"טניאשזד" רענאקירעמא םנופ רָאטקעריד רעד ןזיוואב ךיז טָאה סע
 -קעס ןייז םיא דָאנ ןוא ,רעדיילק-יקאכ עשירעטילימ ןיא ןָאטעגנָא ,ןיקסאר
 .םערָא ןרעטנוא לעפטרַאּפ ןרעווש א טימ ,ראטער

 גנוי ,סענעדיי ןוא ןדיי ןטייז עלא ןופ ןפיול ןבייהעגנָא זבָאה דלאב
 טימ ,טנעה יד ףיוא רעדניק-יגיז טיס סעמאמ ,סיורג ןוא ןיילק ,טלא ןוא
 ןטלָאװ ייז יו קורדנייא םעד טכאמעג ןבָאה סָאװ ,רעמינּפ עטכשוחראפ
 ןענייז עלא .רעכעל עשידרערעטנוא ,ערעטצניפ ןופ ןכַארקעגסיורא סָאװדרָאנ
 ףיוא םידגב עטעטאלראפ עטלא טימ ,עטקילפענמורא ,ענעסירענמורא ןעוועג
 ערעדנא ,סיפ עטעקאנ יד ףיוא ךיש ענרעצליה ןיא לייט א ,רעכייל ערעייז
 ןיא טקעלּפטנא דיז טָאה טיײיקמערַא עטעקאנ יד זא יוזא ,סעוורָאב ןצנאגניא
 .רעדיוש ןצנאג ריא
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 ןטלייורעדסיוא-יינ ןיימ טסאג ןראפ טלעטשעגרָאפ דלאב בָאה ךיא

 ףוס םוצ ןוא ,םימותי ןוא תונמלא ןופ "עיצאנעלעד" א םעדכַאנ .טעטימַאק
 ,רעדניק ערעייז טימ 'ןעיורפ רענאקירעמא" ןופ עיצאנעלעד רעדנוזאב א
 ,ָאד ייז ןוא ,עקירעמא רענעדלַאג ,רעכייר רעד ןיא ןענייז סע רענעמ סעמעוו
 יד ייז ייב ןעמונענ טָאה רָאטקעריד רענאקירעמא רעד .טרעגנוהעג ןבָאה
 .ןציטָאנ סעּפע ריז ייב טכאמעג ןוא רענעמ ערעייז ןופ ןסערדא

 טביירשראפ רע זא ,טרעהרעד טָאה םלוע רענעּפַאלעגננָא רעד רָאנ יו
 ערעייז וצ ,עקירעמא ןייק שזא ןריפקעווא רע טעוװ ןסורג יד ןוא ןסערדא
 עלא ןופ םיא וצ ןּפוטש ןעמונעג ריז ןעמ טָאה ,עטסביל ןוא עטסטנָאנ
 גנאל ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמאמ ןוא סעטאט : ןטייז
 רבעמ שיילפ ןוא טולב ןנייא רעייז טימ טקאטנַָאק רעדעי ןרָאלראפ טאהעג
 ץירּפ" םעד ,"ראה" םעד ןטעב ןעמונעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןבָאה ,םיל
 ערעייז וצ סורג ןביל א ןבענוצּפָא ןסעגראפ טינ םשה ןעמל לָאז רע זא ,"ןבעל
 . . .. עקירעמא ןיא םיבורק ןוא רעדניק

 -ענּפָא ריז טָאה ,ןיקסאר 'ה ,רָאטקעריד רענאקירעמא רעד ךיג יו
 -בייו רענאקירעמא" עלא טימ ןוא ,םימותי ןוא תונמלא יד טימס טקיטראפ
 -מורא ןעמונעג םיא רימ ןבָאה ,עקירעמא ןייק ןסורנ עלא יד טימ ןוא ,"דעל
 עטנערבענּפָא יד ןופ רעצעלּפ יד רעביא ,"סעקסעראשזַאּפ" יד רעביא ןריפ
 ןענייז רימ זא --- הנעט רעזדנוא זא ,םיא ראפ ןזייוואב ֹוצ ידכ ןוא .רעזייה
 רימ ןבָאה ,עטכערעג א זיא -- הליהס עשידיי א ןרעוו וצ ןפורגענַא ינאר דיוא
 רעירפ ןענייז סע ּוװ ,רעצעלּפ עטנערבענּפָא יד וצ טריפענקעווא דלאב םיא
 . . . הווקמ רעד טימ רָאב יד ?ידבהל ןוא םישרדמ-יתב ייווצ יד ןענאטשעג

 דעד ןרָאװעג ןדיישטנא ריילג זיא ,תוברוח עשלהק יד ייב ,ָאד ןוא
 -עג רעגנאל ריא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ .עיוואטסאז ,עלעטעטש ןיימ ןופ ?רונ
 א טימ הליהק עסידנעטשטסבלעז סלא ןרָאװעג טרעלקרעד יז זיא עטכיש
 . ..ֿלארשיב תוליהקה גהנמכ ,סוטאטס ןרעדנוזאב

 טריפעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,עיצולָאװער עטשרע יד זיא םורא יוזא
 . . . גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טנַיורקעג ,לטעטש ןיימ ןיא

 ! שיײלפ ! שיילפ

 עצנאנ סָאד .לֹודגה תבש ברע ,ירפרעדניא קיטיירפ ןעוועג זיא סע
 ךיז טָאה סע נו ,"?ביטש ןשלהק" םעד םורא טלמאזראפ ריז טָאה ?טעטש
 רעדניק ןוא ןעיורפ .טעטימַאק-ספליה רעיוואטסאז םנופ סיפֶא רעד ןענופעג
 טראוועג דלודעגמוא סיורג טימ ןוא טנעה יד ןיא פעט טימ ןענאטשעג ןענייז
 רלאב טָא טפראדעג טָאה סָאװ ,שינעעשעג רעכעלרעדנווו רעסיורג רעד ףיוא
 .ןגיוא ערעייז ראפ ןריסאּפ

 ןופ ,"ןקירב יד וצ" ,עילבערג רעד וצ ןיהא ,זיהא טקוקענ ןבָאה עלא
 .עלָאנעלאב רעד ?קנאי ,קסירב ןופ ,ןעמוקנָא טפראדעג טָאה סע ןענאוו



 380 ךרע רעדמערפ ףיוט

 ,רעקוקסיוא ,םילגרמ ראפ ןבילקעגסיוא ןיילא ךיז ןבָאה ,גראווניילק ,רעדניס
 ןלָאז ייז ירכ ,ןיוש טמוס רע יצ ,ןיוש טראפ רע יצ ןעז עלייוו עלא ןפָאלעג ןוא
 ,טּפאלקעג ןבָאה רעצרעה .הרושב עכעליירפ יד ןגָאזוצנָא עטשרע יד ןייז
 .טונימ רעכעלקילנ רעקיזָאד רעד ףיוא גנוטראוורעד רעד ןיא טעקכַאיטענ
 .ננאל קידארומ ןניוצעג ןטונימ יד ךיז ןבָאה ,סיעכהל וצ ףיוא יו רעבָא

 עדימ ,עכאווש יד ףיוא ןייטש וצ חוכ ןלעפראפ ןבייהעגנָא ןיוש טָאה סע
 ףיוא רעוו ןוא ןייטש א ףיוא רעוו ,טצעזעגוצ ?ייוורעד ךיז ןעמ טָאה .סיפ
 .טראוועג ןוא ,סיוש ןיא םילכ יד טימ ,דרע רעד

 רעדער ןופ ןּפאלק א םנטייוו רעד ןופ טרעהרעד ךיז טָאה לָאמא טימ
 -כרוד ןעמעלא זיא םָארטש רעשירטקעלע ןא יו .קורב םענרענייטש ןפיוא
 -סיוא ךיג ףיוא ךיז טָאה םלוע רעד .הרושב עטוג יד בייל ןרעביא ןּפָאלעג
 ןוא ןניוא ענעסירעגפיוא-טיירב טימ ןוא תורוש עגנאל ייווצ ןיא טלעטשעג
 טשרע טלָאװ ןיילא רעסייק רעד יו טָא ,עראוו א טכאמעג רעליימ ענעּפָא
 .ןעמוקנָא טפראדעג

 רעמינפ עטמאלפעצ טימ סיֹורָאפ ןפָאלעג ןענייז "םילגרמ" הרנח
 ; גנורעטסייגאב טימ ןעירשעג ןוא

 ! טמוק רע ! טרָאפ רע ---

 זטרעגַאמעגסיוא ןטלא ןייז טימ עלַאגעלאב לקנאי ןרָאפענוצ זיא דלאב
 -ראפ ,ןסיורג םעד קידנעעזרעד .ןגָאװ ןטעקסארטעצ קראטש .ןוא ל?לדרעפ
 טאלג ,ייז רע טָאה ,ןייז םינּפ ?בקמ םיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע ןטלמאז
 אזא טימ ןטפול רעד ןיא שטייב רעד טימ ןָאטעג ץימש א שירעגנוידליווו ,יוזא
 -עגסיוא םעד ןריפ וצ טכארבעג טציא טלָאװ רע יו ,טייקטיירב ןוא תובישח
 רעד ראפ טלייורעדסיוא םיא טָאה ןיילא החגשה יד סָאװ ,רצוא ןטמולח
 .תוחילש

 טאהעג ארומ ןוא םעטָא ןטּפאכראפ א טימ ןענאטשעג זיא םלוע רעד
 -ַָאמ "ןסילייה" םעד "ןכעוושראפ וצ" טינ הלילח ידכ ,ןָאט וצ סּפיּפ א וליפא
 טקוקעגנרעבירא עלא ןבָאה ןגיוא עקירעגיינ ןוא ּפעק ענעסירראפ טימ  .טנעמ
 ןא ךאז עצנאגנ יד עקאט זיא יצ ןגייצרעביא ךיז ןוא ןעז וצ ,ןנָאו םוצ
 . .. ? םולח א יוװ רעמ טינ רעדָא ,תמא

 ןעלקיײקּפָארא ןעמונעג טנעה עטנוזעג ענייז טימ טָאה עלָאגעלאב ?קנאי
 ןוא ןפָאלענוצ זיא םלוע םנופ רעצימע ןעוו .,ןנַאװ ןופ סאפ עסיורג א סעּפע
 .ןבירטענקעווא סעכ טימ רע טָאה ,טנאה א ןניילוצ ,ןפלעהוצ טלָאװעג טָאה
 ענרעזייא טימ סאפ עסיורג א ןייטש ןבילבענ דרע רעד ףיוא זיא ךעלדנע
 עשיריי ,עצלַָאטש ,עסיורג עריא טימ םלוע םוצ טקוקענ טָאה סָאװ ,ןפייר

 ."קרָאידוינ ק"סד םינברה תחגשהב רשכ" : תויתוא

 שטָאכ ןּפאכ וצ ?סעפ םוצ ןָאטעג ראּפש א ריז ןבָאה עטלמאזראפ יד
 ,לסעפ םוצ טנַאנ ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,עכעלקילג יד .,טנַאנ רעד ןופ קוק א
 . . . ךאז עקילייה א יו ,טּפאטאב טנעה יד טימ סע ןבָאה
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 שיט ןפיוא ןוא ,שיט ןסיורג א ןגנַארט וצ טכארבענ ןעמ טָאה דלאב
 לסעד סָאד ןסירעגפיוא קאה א טימ טָאה ?קנאי .,לָאשדנַאװ א טלעטשענקעווא
 -פיוא סע ,שיילפ קיטש א טּפאכעגסיורא טנאה רעד טימ ןוא סאפ רעד ןופ
 -עגנָא טָאה םלוע רעד רעדנּווװ ןסיורג םעד ןזייוו וצ ךייה רעד ןיא זכיוהעג
 -עג שממ סָאר ןבָאה ייז .ןקילב עקירעגנוה ,עסייה ענייז םעד ףיוא טלעטש
 ןבָאה לָאמאטימ עלא ןוא ,ןניוצעג ריז ןבָאה טנעה .ןניוא יד טימ ןעגנולשי
 : זאטסקע ןכעלטפאשנדייל טימ ןעירשעגסיוא

 ..! שיילפ רענאקירעמא ..! שיילפ עתמא ! טיילפ ! שיילפ ---

 -עג עיוואטסאז ןופ ןדיי יד ןבַאה טייצ רָאי ריפ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ
 סָאד יוזא ןעוועג טינ זיא סע .תבש ןשידיי ןטכע ןא ןופ םעט םעד טליפ
 ,ןמיס רעד יו ,ףוג ןטרענַאמענסיוא רעייז טקיטעזענ טָאה סָאװ ןסע ?סיב
 טיירפרעד קראטש יוזא טָאה סָאװ ,ןטייצ עקִיור ,עכעלדירפ ןופ לָאבמיס רעד
 טָאה "רעדורב רענאקירעמא" רעד סָאװ ,שיילפ לקיטש סָאד .רעצרעה ערעייז
 עקיטכיל יד טקעווענפיוא ייז ייב טָאה ,"טניאשוד" ןכרוד ייז וצ טקישענוצ
 .טפנוקוצ רעד ראפ תורושב עטוג ןוא ןטייצ עלאמרָאנ ,ערעסעב ףיוא גנונפַאה

 עימעדיּפע תחדק יד

 המחלמ יד סָאװ ,ןטייהקנארק עשימעדיּפע ,עקידנקעטשנָא עלא ןופ
 -ראפ יד ןעוועג עימעדיּפע תחרק יד זיא ,השוריב ןזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ טָאה
 ןוא ןברק ריא ןלאפאב יז טנעלפ גנולצולּפ ,טכירעגמוא רָאנ ..עטסטיירּפשי
 טניושעג טינ טָאה סע .תחרק א ןיא יוװ ,ןפראוו ,ןעלסיירט ן{בייהנא םיא
 ןיא רעדָא ,דלעפ ןיא טעבראעג ןוא ןענאטשעג ןעמ ןיא טָא .גנוי ןוא טלא
 ,ןעיירדפיונוצ ןבייהעגנָא םיא סע טָאה גנולצולּפ ןוא ,טאטשראוו םייב בוטש
 ןבָאה ןייצ יד .םענייניא ץיה א ןוא טלעק א טימ םירבא עלא ןּפמארספיונוצ
 ,ערעדנא יד ףיוא ענייא ץנאט ןדליוו א ןיא ןזָאלקעװא ךיז ,ןּפאלק ןבייהעגנַא
 ייז ןלעוו טָא-טָא טכודעג ךיז טָאה סע ןא ,טייקלענש ןוא טעּפמיא אזא טימ
 ןימ אזא סעּפע טימ ןרָאװעג ןפָאלראפ ןענייז ןניוא יד .?יומ ןופ ןצנאטסיורא
 עקיזַאד יד טָא .,ּפָאק ןופ טראּפשעגסיורא טינ ריש ןוא ,טייקטיור רעכעלבלענ
 ץעטרעגנוהעגסיוא יד טרעטאמעגסיוא קראטש טָאה החכות רעד ןופ הלחמ
 .תויח לסיב עטצעל סָאד טלסיירטעגסיורא ריא ןופ טָאה ןוא גנורעקלעפאב

 -ענּפָארא טָאה 'טניָאשזד" רעד סָאו ,עיסימָאק עשיניצידעמ יד
 -עד ןענייז סָאװ ,ןעלטימ עשיניצידעמ עכייר עריא טימ ,עקירעמא ןופ טכארב
 ריז טָאה ,טלעג ראפ וליפא ,אצמנב ןעוועג טינ טנגעג רעזדנוא ןיא טלַאמ
 .גָאלּפ עקיזָאד יד טא ךיוא ןפמעקאב תוחוכ עלא טימ ןעמונענ

 ןוא טעטש עסימורא יד ןופ ןטאגעלעד עלא ןופ רָאפנעמאזוצ א ףיוא
 ןייז ןיא ,זדנוא ראפ ןטלאהעגנ "רָאטקַאד רענאקירעמא" רעד טָאה ,דעלטעטש
 ראפ ייברעד ןוא ,עיצקעל עשיניצידעמ א ,שידיי ןטעשטעילאקעצ ןטכעלש
 ריז יוזא יו ןוא ןעניצידעמ עקיטראפ יילרענדיישראפ יד טרירטסוליא זדנוא
 רע טָאה רקיע רעד .טייהקנארק רענעי רעדָא רעד ראפ ייז טימ ןצונאב וצ
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 יו : רעטעמַאמרעט א טימ ןיינאב וצ ךיז יו טנרעלעג ,רעעּפָארייא ,זדנוא
 ליומ ןיא ןלעטשוצניירא םיא יוזא יוװ ןוא ןשאווּפָא טונ רעירפ םיא ףראד ןעמ
 ןעמ יו ןוא . . . םוטיּפ םעד ןסייבּפָא טינ הלילח םיא ןופ לָאז ןעמ זא ,יוזא
 .וו"אא ,רעבליזקעווק סָאד ןגָאלשּפָארא קירוצ דלאב ףראד

 ןצנאג א טימ ןעמוקעג רָאפנעמאזוצ םעד ןופ ןיוש ריא ןיב םייהא
 רעטנזיוט טימ לטסעק א ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,שזאנאב ןשיניצידעמ
 ןויול א ראפ ןטעלבאט ,דָאי רעלשעלפ ,עמלאק ,ןיריּפסא ,ןיניכ ןטעלבאט
 תואופר עניוזא ךָאנ ןוא עטאוו ךעלקעּפ ,ןנָאמ ןטראה א ראפ ןטעלבאט ,ןנָאמ
 א רָאנ טינ ןרָאװעג ןיוש רךיא ןיב םורא יוזא .ןעלטיס עשיניצידעמ ןוא
 ,ריעה סנרּפ א ,טאנעלעד א ,ןלדתש א ,רָאטקעריד-וװיטוקעזקע ןא ,ראטערקעס
 . . . רעקיײטּפא ןא ןוא רָאטקָאד א טינ ריש ךיוא רָאנ

 -סאּפ ריאמ 'ר" ןעמָאנ םעד ןגָארטעג לָאמא טָאה ם:יוװו ,בוטש ןיימ
 א ,לָאטיּפש ןיס 1 ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ דלאמ זיא ,"זיוה סקאנרעט
 עניימ טימ ןענרעל ןעמונעג ךיא בָאה לכ תישאר .קײטּפא ןא ,טעראזאל
 עלא טגלַאפעגסיוא טָאה קלאפ סָאד .ענעיגיה תוכלה ןטנעיצאּפ עקירעגנוה
 יו ןעלקיטרא עקידנעװטיונסבעל עלא יד ןשיווצ .סעיצקורטסניא עניימ
 ראפ ןעמוקאב וצ טימאב ךיז בָאה ךיא סָאװ ,דיש ,רעדיילק ,זייּפש ,טיורב
 -בילאב ןוא רעקאמשענ" רעייז רעד ןעמוקענוצ טציא זיא ,ריעה-ינב עניימ
 ...סעקרעקוצ עסיז יו ןעגנולשעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןיניכ --- ?כאמ "רעט

 זיא סָאװ ,עשעּפ רעטסעווש ןיימ ןעמוקעג ףליה וצ ןיוש רימ זיא ָאד
 .עשרָאטקָאד רעצנאנ א ראפ לטעטש ןיא ןעוועג טנכערראפ גנאל ןופ ןיוש
 ענעגייא עריא ןעוועדַאהסיוא םייב טנרעלעגסיוא ריז יז טָאה שינטנעק עריא
 עלא טעמכ ןבעל ןגנוי רעייז ןיא טכאמעגכרוד ןכָאה סָאװו ,רעדניק ףניפ
 לָאמנייק ךיז טָאה ,טכאמעג טָאה יז סָאװ ,שזאדנאב א רעריא ,ןטייהקנארק
 םש א טאהעגנ ןבָאה ,ןלעטש סעקנאב "עטקיּפעג" עריא ;ןדנובעגנפיוא טינ
 טָאה .,רעפרעד עקימורא יד ןופ םייוג יד ייב ךיוא רָאנ ,ןדיי ייב רָאנ טינ
 טגעלפ ,רעגניפ א ןכַָאטשראפ רעדָא ,סופ א ,טנאה א טקידעשעצ ךיז רעצימע
 ךיג יוזא "עיצארעּפָא" יד ןריפכרוד טנעלפ יז .ריא וצ ךיילג ןפיול ןיוש ןעמ
 זיא יז .קָאטיי ןייק טריּפשעג טינ וליפא טָאה הלוח רעד זא ,טקישעג ןוא
 . .. . רעטסעווש-ןקנארקס ןיימ ,"טנאה עטכער" ןיימ ןרָאװענ טציא

 ,"סאנ רעשייוננ" רעד ןופ סענאשטשעמ יד ,םינכש עכעלטסירק יד
 סעּפע "עקירעמא רעשידיי" רעד ןופ טכארבעגּפָארא בָאה ךיא זא ,קידנרעהרעד
 "עבָארָאװכ" "רעטונג טינ" רעקיזָאד רעד ראפ האופר עכעלרעדנווו ןימ אזא
 ןבייהעגנַא ןבָאה ,ןושל רעייז ףיוא ןפורעגנָא סָאד ןבָאה ייז יוװ ,(טייהקנארק)

 -ףושיכ ןקיזָאד םעד טָא ןופ ןעקנעש ריוא ייז לָאז ךיא זא ,ןטעב רימ וצ ןעמופ |
 ... תחרק יד -- "טנעה יד טימ יוװ וצ טמענ" סָאװ ,לטימ

 ייברעד .תופי םינַּפ רבסב םענייא רעדעי ןעמוקענ ןגעקטנא ןזיב ךיא

 : ןכאז ייווצ ןעווענ ןווכמ ריא בָאה

 א ןפאש וצ ןעגנילעג רעכיג םעד ךרוד ריס טעוװ רשפא ,סנטשרע
 יד םגה .םינכש עכעלטסירק ןוא עשידיי יד ןשיווצ גנויצאב עכעלדניירפ
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 ,ןדיי טימ טלדנאהענ ,ןדיי ןשיוצ טבעלעג גנאל תורוד ןיוש ןבָאה ןטסירק
 ןייק טימ ריז ייז ןבָאה ךדָאד --- שידיי טדערעג וליפא ןבָאה ייז ןופ עסינייא
 רעד סרעדנוזאב .טנכייצעגסיוא טינ םינכש עשידיי ערעייז וצ טפאשביל
 . . . ייז ןשיוװצ טנעמעלע רעשיליוטאק-שיליופ

 רעד ּוװ ,"רנאלרעטַאפ" ןשיליוּפ םעיינ םעד ןיא קידנבעל ,סנטייווצ
 ּבָאק םעד טקעטשעגסיורא טאהעגנ ,גנאלש א יוװ ,ןיוש טָאה םזיטימעסיטנא
 ךיז טָאה ,ןדיי ןנעק טפיג ןוא האניש טימ ןעשיצ ןעמונעג ןוא רָאל ןייז ןופ
 טָאבעג ןקילייה םעד ןייז םייקמ טלָאװעג ,סיעכהל וצ ףיוא יו ,אקווד רימ
 רעשיסור טייז רענעי ףיוא ,טייוו טינ ןגעלענ זיא סָאװ ,עיצולַאװער רעד זופ
 קידנצעזרעביא ! רייא טקינייראפ רעדנעל עלא ןופ רעיראטעלַארּפ : ץינערג
 עלא ןופ סעסינתחדק" : ןסייה טפראדעג סע טָאה לטעטש ןופ ןושל ןפיוא סָאד
 . ! "ךייא טקינייאפ רעקלעפ

 'רכ ןָאטענפיױא סעּפע טָאה האופר עיינ יד יצ םויה דע טינ סייוו ךיא
 ןייא רעבָא ,טמיורטעג בָאה ךיא סָאו ,טפאשדניירפ עקיזָאד יד טָא ןפאש וצ
 ןָאשויבירטסיד טניַאשזד" םעד קנאד א : רַאלק ןעוועג ַאי רימ ראפ זיא דאז
 -דנוא סָאװ ,ןעלטימ-טלענ יד טימ ןוא "ףילער סלּפיּפ" רעד טימ ,"טעטימַאק
 טָאה ,ןלוּפ ןייק טלעטשענוצ ןבָאה םיל רבעמ רעטסעווש ןוא רעדירב ערעז
 ,ןריי יד ןופ רָאנ טינ תחדק ןופ הלחמ עטיירּפשראפ יד ןביירטראפ ןפלָאהענ
 .. . םייוג יד זופ ךיוא רַאנ

 לטעטש ןיא לוש עטשרע יד

 טקיטעזעג ?סיבא טָאה עיוואטסאז ןופ םלוע רעשידיי רעד יו םעדכַאנ
 -אקירעמא יד ןיא טדיילקעגסיוא דיז טָאה ןוא טיורב טימ רעגנוה ןשיזיפ זייז
 רענאקירעמא ענעדיישראפ יד ךרוד ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,םישובלמ רענ
 ,עקירעמא ןיא םיבורק ערעייז ןופ טקעריד עסינייא וצ ,ןטעטימַאק ספליה
 המשנ רעקיזָאד רעד ןיא זא ןוא ךיוא המשנ א ןבָאה ייז זא ,טליפרעד ייז זבַאה
 ןקיטעז וצ יוזא יו ןעלטימ ןכוז ןעמונעגנ ןבָאה ייז .. . . טייקטסוּפ א טשרעה
 .רעגנוה ןקיטסייג רעייז

 יוזא יו ןטכארט טסנרע ןעמונעג ןבָאה םיטאבעלאב רעיוואטסאז יד
 ראפ רָאנ טינ לטעטש ןיא ןעניד לָאז סָאװ ,שרדפ-תיב א ןעיובוצפיוא קירוצ
 טלא ראפ ץאלּפ-גנולמאז א ,"םימכחל דעו תיב" א יוװ דיוא רָאנ ,הליפת-תיב א
 ןעוועג זיא סָאװ הרות-רפס יד זא ,טייצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא סע .גנוי ןוא
 ןעמוקאב קירוצ ןיוש לָאז ,ןטייוצ םוצ ןינמ ןייא ןופ טרעדנאוועג ,דנודענ
 .םייה א

 ןטכארט ןעמונעג םירבח עפורג א טימ ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ךשמ ןיא .לטעטש ןופ רעדניק עשידיי יד ראפ ,לוש ענרעדָאמ א ןדנירג ןופ
 ,גנניצרעד רעשיריי םוש ןייק ןַָא ןססאוועג רעדניק יד ןענייז ןרָאי-המחלמ יד ןופ
 ,םירדח עטאווירּפ רַאֹּפ יד ןיא .םימותי יד ןוא עמערָא רָאג יד סרעדנוזאב
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 -אבעלאב עטלייצענ טנרעלעג ךיז ןבָאה ,לטעטש ןיא ןבילבראפ ןענייז סָאוװ
 .ךעלגניי עשיט

 אזא יוזא יו ןוא רַאפ ךיז טימ טלעטש לוש עשיריי ענרעדַאמ א סָאװ
 -סָאראי טָאטש רעשיסור רעד ןיא ןעזעג ןיוש דיא בָאה ,ןטעברא ףראד לוש
 טאהעג ךימ טָאה המחלמ יד ןיהנוו ,עווקסָאמ טייז רענעי ףיוא ,ל?וואל
 סעילימאפ עשידיי רעטרעדנוה ךָאנ טימ ןעמאזוצ ,ןזָאלמייה סלא ,ןפרָאװראפ
 ,ןטיבעג המחלמ יד ןופ

 רעטנוא ןענאטשעג זיא סָאװ ,לואלסַאראי ןיא ,לוש עקיזַאד יד טָא
 זיא ,ווָארעיײא --- גָאנאדעּפ ןוא רערעל ןשיגרענע רעייז םעד ןופ גנוטייל רעד
 םעד ראפ רעטנעצ-רוטלוק ןקיטכיוו א ןיא ןרָאװענ טלדנאווראפ זייווכעלסיב
 בושי ןשידיי םענעמוקענפיוא ,םעיינ

 ,םייה א ןעוועג ?לוש ענעי זיא ,ןזַאלמייה ןוא ןטנלע םעד ,רימ ראפ
 טניילענוצ קידנעטש דיא בָאה ,זעגנורעייפ-לוש עלא ייב .,אינסכא עקיטסייג א
 ןפלָאהענ ָאד ,לאז ןיא דעלקנעב יד טלעטשענסיוא ךיא בָאה ָאד ;: טנאה א
 -לע עזָאלמייה יד זא יוזא ,גנונדרַא ןטלאהעג ,סעיצארָאקעד יד ןלעטשפיונוצ
 א ןעוועג ךיוא ןיוש טלָאװ ןיילא דיא יו טכארטאנ ןיוש ךימ ןבָאה ןרעט
 טשרעהענ טלָאמעד טָאה סע סָאװ סָאאכ ןסיורג םעד ןיא .,לוש רעד ןופ לייט
 -עגמורא טאהעג ךימ טָאה סָאוװ ,טייקטנלע עסיורג יד ןוא ,םורא ןוא םורא
 ןופ טקנוּפ-שיטש רעטסעפ ןיימ ןעווענ רעדניק יד ןוא לוש יד ןענייז ,טלגניר
 א ןופ םוקנָא םעד ןיא ןביולנ ןוא גנונפָאה ,טומ טּפעשענ בָאה ריא ןענאוו

 .ובעל ןשידיי ןטיינא

 ,טָאטשמייה רעבורח ןיימ ןיא ןעמוקעגקירוצ ןיב דיא ןעוו ,רעטעּפש
 "טניששוד" רענאקירעמא םוצ ,קסירב ןייק זרָאפ וצ ןעמוקסיוא טפָא רימ טנעלפ
 יד טכוזאב לָאמנייא טינ ךיא בָאה ,רעיוואטסאז עניימ ראפ עציטש ךָאנ
 -אנעמ ?השמ ,רערעל רעשינרענע ,רעגנוי רעד סָאװ ,לוש עשידיי ,ענרעדָאמ
 ,רעדניק עזַאלמייה ענעמוקעגקירוצ יד ראפ טעדנירנענ ןטרָאד טָאה ,יקסווַאכ
 לושדוָאכַארַאב רעטנַארַאט רעד ןופ רַאטקעריד יקסווַאכאנעמ .מ זיא טנייה)
 .("קנאדעג ןשיראטעלַארּפ" ןופ רָאטקאדער זוא

 ראפ םייה עקיטכיל ,עמעראוו א ןרָאװעג זיא לוש רעקסירב עקיזָאד יד

 יד ןיא ,"סעיטישז עשטשבַא" יד ןיא טרענלאוועג ךיז זבַאה סָאװ ,רעדניק יד
 ןרעטלע יד ןעמעוו ,יקסווָאכאנעמ ?השמ ,רערעל רעייז ,ןרעלעק ערעטצניפ
 -ענמורא רדסכ זיא ,ןקילייה א יו טינ ריש טכארטאנב ןבָאה רעדניק יד ןוא
 ןגרָאזאב וצ ןעגנולעג םיא סע זיב ,זרעדנא םוצ טעטימַָאק ןייא ןופ ןפָאל
 .ךיש עצנאג טימ ןוא םישובלמ טימ ,ןטייצלָאמ עיירפ טימ רעדניק יד

 עטשרע יד ךדיא געלפ ,קסירב ןייק ןעמוק נעלפ ךיא ןעוו ,לָאמ רעדעי
 א ראפ סָאװ טליפרעד רעדיוו ךיא בָאה ןטרָאד .,לוש יד ןכוזאב ןפיול דאז
 ,עכיילב יד .גנניצרעד רעשידיי רענרעדַאמ רעד ןיא טגיל סע חוכ רעשירעפעש
 ןנַארקעג קירוצ ןכיג ןיא רָאג ןבָאה רעדניק ענענַאלשרעד ןוא עטרעגנוהראפ
 .טסוי ווא דיירפ עשרעדניק ,עלאמרַאנ רעייז
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 יד ראפ לוש אזא ןדנירג וצ בוח ןיימ זיא סע זא ,ןסָאלשאב בָאה ךיא

 ןיא ,ןעמ טניפעג ּוװ : ןעוועג רעבָא זיא ענארפ יד .,לטעטש ןיימ ןופ רעדניק
 ?םירישכמ לוש ערעדנא ןוא ?בעמ ,הריד עקיסאּפ א ,לטעטש ןטנערבעגּפָא םעד
 ןלעוו ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי יד ןעמ טמענ וװ ןוא ? רערעל ןעמ טמענ ּוװ
 זיא סָאװ ,טננוי רעד ןופ הטילּפה תיראש ?לסיב סָאד ? ךאז רעד ןיא ןפלעהוצ
 לארשיזץרא ןייק רעוו ,ןיירא געוו ןיא ןבילקעג ריז טָאה ,לטעטש ןיא ןבילבראפ

 ךיא ..עכעליירפ ןייק טינ רָאג ןעוועג זיא ענאל יד .עקירעמא ןייק רע ןוא
 ךינ יוזא לָאז ךיא זא ,עעדיא-לוש רעד ןופ טּפאכראפ ?יפוצ ןעוועג ןיב רעבָא
 | ,טנעה יד ןזָאלּפָא

 ןפורעג ייז טָאה ןעמ יו ,ןײטשריּפאס רעדירב יד וצ קעווא ןיב דיא
 ןופ ןאלּפ ןיימ ייז ראפ ןגיילרָאפ ןעמונעג ןוא ,ץענעמאק טָאטש רעשינכש ןיא
 .עיואטסאז עלעטעטשרַאפ ןקניניילק םניא ,לוש עשיריי א ןדנירג

 -רעטסקע ענעזעוועג ,טיילעגנוי עטנגילעטניא ,ןייטשריּפאס רעדירב יד

 ףיוא ןעמאזקע ןבענוצּפָא טיירגעג ךיִז המחלמ רעד ראפ ןבָאה סָאװ ,סעקינ
 ןופ .ןאלּפ ןיימ ןָא טּפאכעגנַא ןרענ רעייז ריז ןבָאה ,"יטסָאלערז טאטסעטא"
 יד ןרעוו וצ ,קנאדעג רעד .ןדנוצעגנָא ןגיוא יד שזא ייז ייב ךיז ןבָאה דיירפ
 .טפאכראפ שממ ייז טָאה ,לוש רעשידיי רעצנאנ א ןופ ןרענָאיּפ

 ערעזדנוא ראפ .טליּפשעצ רלאב ךיז ןבָאה סעיזאטנאפ ערעזדנוא
 הרותה לוק רעד ןיוש טגנילק סע ּוװ ,לוש עקיטראפ א ןעזעג רימ ןבָאה ןגיוא
 ,ךיילג עקאט ןוא .ךעלחר ןוא ךעלהרש ,ךעלהמלש ןוא ךעלהשמ יד ןופ
 יד ,ןלאטעד עלא טימ ןאלּפ ןצנאג םעד טעבראעגסיוא רימ ןבָאה ,טרָא ןפיוא
 ךָאנ זיא סָאװ ,לוש רעיינ רעד ןופ םידומיל ןופ ןהעש יד ,םארגָארּפ-ןרעל
 .ריּפאּפ ןפיוא זיולב ןעוועג ?ייוורעד

 עשיריי ,ענרעדָאמ יד זא ,ןעוועג טינ קפס ןייק רָאנ ךיוא זיא זדנוא ייב
 ,םירפוס ,םיאיבנ יד ןופ :; ?אווק ןשידיי ןטלא ןופ דשמה ריא ןעיצ ףראד לוש
 זדימש וצ רעטייוו ידכ ,רוטארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעיינ רעד זיב ,םישורַּפ
 .טייק עשיריי ,ענעדלַאג ,עקיבייא יד

 דלאב ןיא ,רעדירב ןייטשריּפאס ריפ יד ןופ רעטסטלע רעד ,רשֲא
 ;נירעה ענעצלאזענ רַאּפ א טימ הקשמ לשעלפ א טכארבענ ןוא ןפָאלענקעוװא
 ןופ ןבע? םוצ ,םייחל ןעקנורטעג םענייניא עלא ןבָאה רימ .ןסייבראפ םוצ
 .עיוואטסאז עלעטעטשרָאפ םעד ןיא לוש רעיינ ,רעטשרע רעד

 רימ ןבָאה לכ-םדוק .טעברא רעד וצ ןעמונעג דלאב ךיז ןבָאה רימ

 -ראפ סָאװ-רַאנ טָאה רע רעכלעוו ףיוא זיוה עבלאה א ןדיי א ייב ןעננודענּפָא

 סע ןוא לװַאט א טּפאלקעגפיונוצ ןבָאה ריס .ךאד םעד ןעיצפיורא טקידנע

 .ריוא לוש א זייז ןיוש טעװ לווָאט א ַאד ןיוש זיא סע יבא ןוא .טצראוושעגּפָא

 -ערב טפיוקעגנייא רימ ןבָאה ןרליג עכעלטע עטניילעגפיונוצ ערעזדנוא רימ
 ,קנעב ןוא ןשיט עגנאל ייז ןופ ןנָאלשעגפיונוצ ןוא טעװעלבוהענּפָא ייז ,רעט
 .ןצעוסיוא ןענעק ריז ןלָאז רעדניק רעמ סָאװ ידנ
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 -קעוושט טּפאלקעג ,ןפלָאהעגוצ ןבָאה ,םידימלת ,ךעלגניי ערעטלע יד
 -סיוא ןבָאה רעלדיימ יד .טפראדעג טינ טָאה ןעמ ּווװ ןוא ףראד ןעמ ווו ךעל
 -נאהעגפיוא טנעוו יד ףיוא ,ריּפאּפ עטרילַאק טימ רעמיצ-סאלק סָאד טצוּפעג
 עטלא ןופ ןטינשעגסיוא טָאה ןעמ סָאו ,רעביירש עשידיי ןופ רעדליב ןעג
 ןעגנאהענפיוא רימ ןבָאה ,ריט רעד ראפ ,ןסיורד ןיא .,ןעננוטייצ עשירייי
 קלאפ עשידיי רעיוואטסאז יד" ; תויתוא הנבל שודיק ,עסיורג טימ דליש א
 ."לוש

 ,טרעטסייגאב ןעוועג ןענייז ,רעדניק יד יד רעמ רָאנ ןוא ,ןרעטלע יד
 יד טימ וליפא .טננאלראפ טינ ייז ןופ רימ ןבָאה דומיל-רכש ןייק זא טרפכ
 אצמנב ןעוועג טלַָאמעד ?לכב זיא סע ?פיוו ףיוא ,םירישכמ-ןרעל עקיטיינ
 ;בָאה ןעמעלא םעד ףיוא .טגרָאזאב ןיילא ךיוא ייז רימ ןבָאה ,ןכאז עכלעזא
 יד ."'טניַאשזוד" רענאקירעמא םנופ עידיסבוס ערעדנוזאב א ןנַארקעג רימ
 א בָאנוצ א ןעמוקאב ריוא ,תוריכש עגראק ערעייז ץוח א ,ןבָאה רערעל
 רענאקירעמא-שילוּפ רעד סָאװ ,"ךיק-רעדניק" רעד ןופ זייּפש "קָאיאּפ"
 .טלעטשעגוצ טָאה טעטימָאק

 -ראפ ,ןליטש םעד ןיא ןבעל יינ א טכארבעגניירא טָאה ל?וש יד
 ,ןוגינ ןשידיי םעיינ:טלא ןטימ ,ריל עשידיי ,עיינ סָאד .עלעטעטש ןטכשוח
 ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא ןוא סאג רעשידיי רעד רעביא ןנַארטעצ ריז טָאה
 רעד וצ טעילוטעג ןוא טּפעלקעג ריז ןבָאה רעדניק יד .?ביטש שידיי רעדעי
 א טימ טניולאב ייז ןבָאה ,רערעל ,זדנוא .ןעמאמ רעיירטעג א וצ יוװ ,לוש
 טּפעשעג רימ ןבָאה םעד ןופ .המשנ יד טמעראוועג טָאה סָאװ ,טפאשביל דס
 .טעברא רעקידרעטייוו רעד ראפ חוכ ןוא טומ דס א

 ,לוש רעיינ רעד ןופ רָאטקעריד םעד ,רימ ףיוא סָאװ ,םעד ץוח א
 ךיוא ךָאנ ךיא בָאה ,לוש יד ןטלאהפיוא ןופ תוירחא עצנאג יד ןגעלעג זיא
 ך"נת ןענרעל וצ ןלאפענסיוא זיא לרונ ןיימ ףיוא .רערעל א ןייז טפראדעג
 -ענסעוא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,גָאט םעד .עטכישעגנ ןוא
 ןיימ ןופ רעדניק יד ,םינכש עקניגנוי עניימ ראפ םינּפ לא םינּפ טלעטש
 .ןסעגראפ טינ לָאמנייק ךיא לע ,עיצקעל עטשרע יד ייז ןבעג וצ ,עלעטעטש
 ןייפ ןיא ןטנעמָאמ עטסכעלקילג יד ןופ רענייא רימ ראפ ןעוועג זיא סָאד
 .ןבעל ןגנוי

 ,עיואטסאז עלעטעטש ןקניניילק ,םענעפרַאװראפ םעד ןיא זיא יוזא
 עכלעזא סָאװ ,ןלוש עשידיי ,ענרעדָאמ ,עטשרע יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןרָאבעג
 .ךעלטעטש ןוא טעטש רעקסילדנעצ רעביא טיירּפשראפ ןכינ ןיא ךיז ןבָאה
 עשידיי יד ןופ טסנוּפ-ץוש רעקיטסייג רעד ןוא ץלָאטש רעד ןרָאװעג ןענייז ייז
 .ןלױּפ םעיינ םעד ןיא ןסאמ-סקלָאפ

 ס/





 - ץירּפ טרעוו טנענק ועוו
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 לאנובירט ןרענָאיצולָאװער םנופ ןרָאװעג לוצינ

 .1920 ,טסוניוא

 ןוא טָאטש ןוט גנורעקלעפאב ענוואלסָאװארּפ-ךעלטסירק ,עמערַא יד
 -סייוו רעדָא ,שיניארטוא יז זיא יצ טסנוועג טינ ןיילא ךָאנ טָאה סָאװ ,ףרָאד
 "עיזאווניא עשיטסיוועשלאכ" ענעפורעג יוזא יד ןעמונעגפיוא טָאה ,שיסור
 ,רעיירפאב עריא יו סעקיוועשלפב יד טכארטאב טָאה יז .דיירפ סיורג טימ
 .טפאשרעה רעשיליוּפ ,רערעווש רער זופ ןזיילסיוא יז ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 ןפיוא רעגנוה:דרע ריא ןליטש טעוו עינולַאװער יד ןא ,טפָאהעג טָאה יז
 .םיצירּפ עשי;יױּפ ,עטאז ,עכייר יד ןופ זובשח

 :תונה" א דלאב ןכאמ ןופ ךיז ןטלאהענּפָא ןנַאה רעבָא ןדיא יד
 זיא ןויסינ רעד שטָאכ ,טכאמ רעשיטסיוועשלָאב ,רעיינ רעד וצ "העושת

 ךיז טָאה גנוריגער ערענָאיצולַאװער ,עיינ יד םירָאוװ ,רעסיורג א רעייז ןעוועג
 סע .גנורעקלעפאב רעניימענגלא רעד וצ יו רעגרע טינ ןדיי יד וצ ןגיוצאב
 .ןעמעלא ראפ ץעזעג ןייא טשרעהעג טָאה

 קידנעטש טגעלפ סָאװ ,קאזַאק רעד וליפא ןוא ,טאדלַאס רעשיסור רעד
 ןזיוועגסיורא טציא טָאה ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא קערש א ןפראוונַא
 טציא זיב סָאװ טָאטשנַב .טפאשרעדורב-טונ ןופ סָאמ עסיוועג א ןדיי םוצ
 דישז" ,"רישז יטאכראּפ" טרעהטג רָאנ עטמאאב עשיליוּפ יד ןופ ןעמ טָאה

 ןעמ טָאה ,ןדיי םנופ ןובשח ןפיוא רעמרעוו-לדיז עכלעזא ךָאנ ןוא "קינעשַאמ
 רעדָא ,(רבח) "שטשיראווָאט"7 טרעהעג רָאנ ליומ סקאזָאק םנופ טציא
 ,(רעגריב) "ןינאדשזארג"

 םוצ ףוס א ןעמוקעג ךיוא זיא סעקיוועשלַאב יר זופ םוקנָא ןטימ
 ןטאדלָאס עשיליוּפ יד ייב ןיוש זיא סָאד טָאװ ,דרעב עשידיי ןקילפ ןוא ןדיינש
 -לעפאב עשידיי יד טָאה ןנעװטסעדנופ .ןיטור עטלעטשעגנייא אזא ןעוועג
 ןפרָאװעג טינ ךיז ,טנגוי רעד ןופ םאנסיוא םעניילק א רעייז טימ ,גנורעק
 ךיז טלָאװ ןעמ יו ,טכאמ רערענַאיצולַאװער ,רעיינ רעד ןופ סמערַא יד ןיא
 ןוא ןרעה ,ןעז רעירפ רָאנ ,ךיז ןלייא וצ טינ : טדערעגּפָא ןעוועג הליחכל
 . . .'ןמוה השעיש המ" םעד ףיוא ןטראוו

 ענייש ןיא טרישראמעגניירא ןטלָאװ סעקיוװועשלַאב יד ןעוו ,סיוועג
 טימ ,דרעפ עטנוזעג ,עטאז ףיוא קידנטייר ,?וויטש עצנאג ,עיינ ןיא ,ןרידנומ
 ןעוועג ךיילנ יד ןטלָאװ ,יימרא עשיליוּפ יד יו ,ּפעק עצלָאטש ,ענעסירראפ
 םיִצ ,רעבָא .ןדיי יד רצמ יורטוצ ךיוא ןוא ץרא:ךרד ךיז וצ ןענּוװעג
 טריפעג טייצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,יימרא עשיטסיװעשלָאב יד טָאה ,ןרעיודאב
 -רעסיוא ןוא רעכעלרעניא רעד טימ ןטנַארפ עלא ףיוא ןפמאק ערעווש ,עננאל
 .ימרא עכיירגיז א יו טקוקעגסיוא טינ רָאנ ,עיצולַאװער-רטנַאק רעכעל
 .סעורָאב ןוא טעקאנ טעמכ ןעגנאגעג זיא יז

 וצ ןכַארּפשראפ טָאה סָאװ ,יימרא רערענַאיצולַאװער אזא וצ זיא
 םוצ נונעג טאהעג טינ יז טָאה ןיילא ןיא ,"'טייהיירפ ןוא טיורב" ןעגנערב
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 ןייק םינ ךיוא ןוא גנורעטסייגאב ןייק ןבָאה טנעקעג טינ ןעמ טָאה ,ןסע
 -רעד ןוא רעיירפאב םעד ןופ םוקנָא ןטימ ןעיירפ וצ ךיז טַָאטשנָא ..הנומא
 בכור ינע" םעד ףיוא ןעמ טָאה ,ךָאי ןשיצירּפ-שיליױוּפ ,ןרעווש םנופ רעזייל
 .טסאּפשעג ראג ,חישמ םענעסירעגּפָא ,ןקירעגננוה םעד ןופ ,"רומחה לע
 ,"רעסעוורָאב רעד" ןעמָאנ ןטימ טניורקעג דלאב םיא ןבָאה ןריי עשלטעטש
 . .. . םיבר ןושלב ,"עסעוורָאב יד" רעדָא

 28 לא = לא = רֹא א

 ןוא קסוװאטילץענעמאק טָאטש ןופ גנורעקלעפאב עשידיי יד ןעוו
 רעד ןרָאװעג זיא עק--נ זא ,טסנוורער דיז טָאה עיוואטסאז עלעטעטשרַאפ
 -טיוט א ןלאפאב יז ןיא ,ןגעמראפ ןוא ןבעל רעייז רעביא לשומ רעצנאג
 סָאװ ,טרעטיצעג ןוא טכארטעג ךיז ייב רעכעלטיא טָאה ,סייוו רעוו .קערש
 -טכאמ רענענושמ ןייז טימ ,עלעשטנעמ עשירטנעצ-ַאנע עקיזָאד סָאד טָא
 ' רעצנאג רעד ןדייל ךָאנ טעוװו םיא בילוצ ןוא ? ןָאטּפָא ךָאנ טעװ ,טייקיטשרוד
 ךיא בָאה ,ןעמעלא ןופ רעמ ןקערש ךיז ףראד דיא זא זוא . . . ?ארשידללכ
 ,טסגוורעד רעטעּפש טשרע דיז

 א ןעוועג ןיא רע ,29 רָאי א ןופ ?רוחצ שידיי א ןעוועג זיא עק---נ
 טנעלפ ןעמ יו ,"עשזאי" א ,רעכטלקנעוק א ,רעראד א ,רעקיסקיוועג ןיילק
 ,לטעטש ןיא ןפור םיא

 .ץנענילעטניא ףיוא סעיזנעטערּפ עסיורג טאהעג טָאה ?לשפנ סָאד טָא
 שאר רעד ןרעוו טלָאװעג ,ןָאנביוא םוצ ,טכאמ וצ ןסירעג קר ךיז טָאה רע
 טָאה רע .געוו ןיא ןענאטשעג רעבָא םיא דיא ןיב .לטעטש ןופ ןושארו
 םעד ןופ ראטערקעס סלא טמא ןיימ ןעמענראפ וצ טאהענ קשח גנאל ןיוש
 דע .טעדנירנעג בָאה ךיא סָאװ ,טעטימַאק-ספליה םענאקירעמא ןשלטעטש
 םעד ןנעס סעצעה עדליוו ןריפנַא ןייא ןיא ןטלאהעג רדסכ ראפרעד טָאה
 ,ןעשארטס רע טגעלפ לָאמנייא טינ .רימ ןגעק סרעדנוזאב ןוא טעטימָאק
 רעד טימ יײצילַאּפ:םייהעג רעשיליֹוּפ רײד וצ קסירב ןייק ןרָאפ טעו רע זא
 . . .לוש ןיימ ןיא רעדניק יד ןשיווצ םזינומַאק יניירּפשראפ ךדיא זא ,הריסמ

 עקיזָאד סָאד טָאה ,לטעטש ןיא ןיירא ןענייז סעקיוועשלאכ יד רָאנ יו
 א .טסינומָאק רעטנערבראפ סלא ט"רעלקרעד דלאב דךיז ?רוהב עכעלקנערק
 ןעגנאגעג זיא סָאװ ,סקידנדיינש א ,סעראש א טאהעג רע טָאה ןדייוו םוצ לנניצ
 -ןצמורא ךיז טאהענ טייצ ךָאנ טָאה ןעמ רעדייא ןוא ."ןפיורש ףיוא" יו
 רע .(טעטימַאק ןרענַאיצולַאװער) םָאקוװוער ןיא ןסעזעג ןיוש רע זיא ןקוק

 טשרע .טנגעג רעצנאג רעד רעביא ראסימַאקייצילַאּפ רעד ןרָאװעג דלאב ייא
 ענייז עלא טימ ךיז ןענעכערוצּפָא טייהננעלעג יד ןנַארקעג רע טָאה טציא
 .םיאנוש

 ,ראסימָאסײצילַאּפ רעשיטסיוװעשלָאב ,רעיינ רעד זיא טייצ עטשרע יד
 .טסא ןכעלטרַאװטנאראפ ,ןרעווש ןייז ייב ןעמונראפ קראטש ןעוועג ,עק---:נ

 ,רעשידיי רעד טימ ןקיטראפּפָא רעירפ ריז ,קאנק ןייא טימ ,טלָאװעגנ טָאה רע
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 . .".סעקאלוק" עשייוג יד טימ םעדכַאנ ןוא "עיזאושזרוב" רעשיטַאטש
 בוטש ןופ רעיימרא עטיור גנולייטּפָא ןא טימ ןיינמורא רע טגעלפ געט עצנאג
 א טכאמעג טרָאד ,עיזיווער עגנערטש א טריפעגכרוד רע טָאה ַאד .בוטש וצ

 עקירעביא ןא ןעמונעגוצ רע טָאה "יושזרוב" א םענייא ייב .;עיצאקסיפנָאק
 אב ןיא סָאװ ,זײּפש ענעטלאהאב ןענופעג ןטייוצ א ייב ;לוויטש רַאּפ
 -ןצייוו ?סיבא רעדָא ,רעקוצ טנופ רַאּפ א ,ץלאז טנופ קילדנעצ א ןופ ןענאטש
 טָאה ןעמ ."הרוחס ןרענאל" ענעטלאהאב עסיורג עכלעזא ךָאנ ןוא לעמ
 ,עק---נ ,ךלמ רעיינ רעד סָאו ,ןטשרעבייא םעד טביולעג ןוא טקנאדענ רָאנ
 .ןבעל סָאד שטָאכ טקנעש

 -אדיווקיל רעד טימ טסיטראפענּפָא טאהעג ןיוש ךיז טָאה רע ךיג יוװ

 -אלוק" עשיפרָאד יד טימ ןוא "עיזאושזרוב-סיורג" רעשלטעטש רעד ןופ עיצ

 -אר א טלעטשעגוצ טָאה רע .רימ וצ ןעמונענ טשרע ריז רע טָאה ,"סעס

 א ןעוועג ןיב ךיא זא ,לאנובירט ןרענַאיצולַאװער םוצ ,םָאקווער םוצ טרָאּפ

 ריא ןוא .םוטנצירּפ ןשילוּפ םייב המשנ עטפיוקראפ א ,"ישטשאשזולס'"

 :אטיּפאק רענאקירעמא םעד טימ טקאטנָאק ןקידנעטש ןיא ןענאטשעג ןיב

 לֹוש ןיא טנרעלענ ךיוא בָאה ריא . . . קסירב ןיא ,(טניַאשזד םעד) טזיל
 ףיימת ?כעלקערש עכעלזא רָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,רעדניק עשידיי טימ עיגילער
 -קעווא ריילנ רימ לָאז ןעמ זא ,טנירראפ ךיז בָאה ךיא עכלעוו ראפ ,דניז ןוא
 . ...?טנעװו םוצ ןלעטש

 יד טא ןביירש וצ ןעוװעג תלוכיב ןיוש טלָאװ ךיא יצ סייוו רעוו
 -רעליטש ןעמוקעג טינ רימ טלָאװ סע ןעוו ,"ןבעל א ןופ ךעלטעלב" עקיזָאד
 -טוג א רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,םָאקווער ןופ ראטערקעס רעד ףליה וצ טייה
 ,טניירפ רעטוג א רענייפ ,רערעל רעשיסור רענעזפוועג א ,שטנעמ רעסיצראה
 א ןעוועג ננאל אמתסמ ןיוש ריא טלָאװ ,רע טינ ןעוו .ףָאזָאליפ ןעמַאנ ןטיס
 . . . רעטרידיווקיל

 שממ טָאה ,רעניימ טניירפ רעטונג רעכעלטסירק רעקיזָאד רעד טָא
 טכאנ רערעטצניפ א ןיא ןפיופ וצ ןעמוקענ זיא ןוא ,ןבעל ןייז טלעטשעגנייא
 ךיז ןגָארטּפֶא רעכיג סָאװ לָאז ךיא זא ,ןענערָאװ וצ ךימ עיוואטסאז ןייק
 -ײצילַאּפ רעד ,עק--נ ןעמוקנָא ןעק טוניפ עדאיל א םורָאו ,בוטש ןופ
 ,ראסימַאק

 טזומעג בָאה ,"רענַאיצולַאװער-רטנַאק" רענעפורעג יוזא רעד ,ךיא

 ףיוא ןענעגעזעגּפָא ריז ,טכאנ רעטלאק ,רערעטצניפ רעבלעז רעד ןיא דיילג

 דרוד זפיולטנא זוא ,ןטאט ןטלא ןיימ טימ ןוא יורפ רעגנוי ןיימ טימ ךיג רעד
 ןטרָאד .אנווַאמארבא -- עינַאלַאק רעשידיי ,רעשינכש רעד וצ רעטצנעפ א

 ,לדלעוו-עגישלַא ןא ןיא געט עכעלטע עשביה ןטלאהאבסיוא ךיז ךיא ָבָאה
 ןקאילַאּפ יד זיב ,ןטסינַאלַאק עשידיי יד ןופ םענייא וצ טרעהעג טָאה סָאװ

 ןיימ ןופ ,ראסימָאק םעד ,ןעק--נ טימ סעקיװעשלַאב יד ןבירטראפ ןנָאה

 ,לטעטש

 ,ןלעטשרַאפ טנעקעג טינ לָאמנייק ריז בָאה ,טסילאיצַאס רעד ,ךיא
 ,לאפוצ םעד ,זבעל טעוװעטארענ ןיימ ןעקנאדראפ וצ ןבָאה לָאמא לע ךיא זא
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 . ... עגאלרעדינ ערעווש אזא ןטילענ ןליוּפ ןיא טָאה עיצולָאװער-טלעװ יד סָאװ
 םעד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןיב ךיא סָאוװ ,טיירפעג ךיז ךיא בכָאה טייז ןייא ןופ
 ףיט ,רימ סע טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ רעבָא ,לאנובירט ןרענַאיצולָאװער
 .ןכָאטשענ ,ןצראה ןיא

 . . ..רעיירפאב עשיליוּפ ערעזדנוא

 ,1920 ,טסוגיוא

 ליפ ןיא יו ,קסווָאטיל-ץענעמאק --- עיוואטסאז עלעטעטש ןיימ ןיא
 טָאה ,'ןסערס" ענעפורעג יוזא יד ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשיריי ערעדנא
 ןראפ ןוא ןבעל ןראפ טרעטיצעג טָאה ןעמ גנומיטש-הלהב א טשרעהעג
 .עטלא יד ליטש רעד ןיא ןבָארגעגפױא רעדיו טָאה ןעמ .ןגעמראפ ל?סיב
 ןטלאהאבסיוא לָאמנייא טינ ןיוש טָאה ןעמ ּוװ ,רעבירג ענעטַאשראפ גנאל טינ
 ,ראווַאמאס םעד ,רעטכייל ענעשעמ יד : סטונ ןוא בָאה לסיב סָאד אנוש ןופ
 השורי -- םיצפח ערעייט עכלעזא ךָאנ ןוא לסייטש ןטימ ןענאפ ענרעּפוק יד
 .ןקיטנא

 רעזדנוא ןופ ןרָאװעג ןבירטראפ ןענייז סעקיװעשלַָאב יד ךיג יװ
 ןסיורנ םעד טרעייפעג טכאמ עשירעטילימ ןוא עליוויצ עשיליופ יד טָאה ,טנגעג
 רעד ףיוא געיעג א ןעגנאפעגנָא דלאב ןבָאה ייז .טולב שידיי טימ ןוחצינ
 -ראפ ןוא סעקיועשלַאב סלא טלּפמעטשעג ןבָאה ייז עכלעוו ,טנגוי רעשידיי
 ןזיואבכ טינ טָאה סָאװ ,ןאמרעגנוי רעד .דנאלרעטַאפ ןשיליוּפ םוצ רעטער
 ךיז טָאה ,יימרא רעטיור רעקידנטערטּפָא רעד םטימ םענייניא ןפיולטנא וצ
 ןיא ןוא רעמעדיוב ףיוא סרעלעק ןיא ,ןבעל ןייז טימ ןטלאהאבסיוא טזומעג
 טָאה ןעמ ןעמעוו ,םעד וצ ןעוועג זיא דניוו ןוא ייו ןוא .רעדלעוו עטכידעג
 ... טּפאכעג

 -סיורא ןטעב יד ןופ טכאנייב ןעמ טָאה ,עטלא ןוא עגנוי ,סעטאט
 רעטנוא סעּפָאקַא ןבָארג ןייג וצ ןבירטעג ייז ןטענַאיאב טימ ןוא טּפעלשעג
 רעקידנכוסמ רעקיזָאד רעד ראפ רכש סלא ןוא אנוש םנופ ןליוק ?גָאה א
 ,דרעב יד ןטינשעגּפָא --- תושיגנ יילרעלא ןַאטעגנָא ייז ןעמ טָאה ,טעברא
 וצ "הּפצוח רעקסוואדישז" רעד ראפ ,םינּפ קיטש א טימ םענייניא לָאמטּפָא
 . . . םיקולא םלצ רעייז ןצישאב ןוא ןקידייטראפ ןלעוו

 ייב .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא ןנעלעג זיא דחַּפ א ,המיא ןא
 -ענפיונוצ םירעדעג יד ךיז ןבָאה ריט ןיא פאלק רעדעי ייב ,ךרָאש רעדעי
 "סעסקישטנאנזָאּפ" יד ראפ טרעטיצעג סראטש ןעמ טָאה סרעדנוזאב .טּפמארק
 -ָאק ענעפורעג יוזא יד ,"סעקישטרעלאה" עשיליוּפ-שיזיוצנארפ יד ראפ ןוא
 . יימרא רעשיליוּפ רעד ןופ ןקאז

 -ענסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןיז עשיליוּפ ,עצלָאטש עקיזָאד יד טָא
 : תוכולמ עטריאלא יד ןופ זייּפש ןוא רעדיילק ,רעוועג יילרעלכ טיפ טאטש
 ןפלעה ןעמוקענ םוטעמוא ןופ ןענייז ,עקירעמא ןוא ךיירקנארפ ,דנאלננע
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 טָאטשנָא ךָאנ .דנאלרעטָאפ ןשיליוּפ ,ןטבילענ-סייה ,ןטלא רעייז ןעיירפאב
 ,"סעלאקסָאמ" יד ,אנוש ןטלא רעייז ןנעק המחלמ-סגנּויירפאב רעייז ןריפ וצ
 -אווניא ןא טכאמעג ןטשרע םעלא םוצ ייז ןבָאה ,סעקיועשלָאב עקיטנייה יד
 5כ ןָאטעננָא ריא ןבָאה .גנורעקלעפאב רעשידיי ,רעזָאלצוש רעד ףיוא עיז
 רעד יו ,ןנעמראפ ןוא ןבעל ןשידיי ןרעביא טעוועקערזיא ריז ,םישק םייונע
 .אנוש רעטסערג רעייז ןעוועג טלָאוװ דיי

 יד ןעמוקעגכַאנ זיא ,עוויסנעפא רעשיליוּפ רעד ןופ טירט יד ךָאנ
 רעשירעטילימס רעמייהעג רעד ,"אוויסנעפעד" עשיליוּפ עטמסיראב-קירעיורט
 ןטימ םזיוועשלַאב םעד ןטָארוצסיױא ןעוועגנ זיא אדבוע ןייז סָאװ ,?אנובירט
 ייז ןבָאה טדנעװעגנָא ןבָאה ייז סָאו ןדָאטעמ יד ןוא ןעלטימ יד ,לצרָאװ
 ערעייז . . . עיציזיווקניא רעשיליוטאק רעקילָאמא רעד ןופ ןעמונעגרעביא
 טלעטשעגניירא : ןפוא ןקידתוירזכא ןא ףיוא טקינײּפעג ייז ןבָאה תונברק
 ,יוזא טקאהראפ יז ןוא ?דיטשייב ןוא ריט ןשיווצ ןטקידלושאב םנופ טנַאה יד
 ;ריט טייז רענעי ףיוא ןבילבעג ןיוש ןענייז ןכעלקילנמוא םנופ רעגניפ יד זא
 ,ןיירא זדלאה ןיא ליינציר ןסָאנעג ;לנענ יד רעטנוא סעקליּפש טימ ןכַאטשענ
 ןברק רעד זיב ,סעקייהאנ ענעמוג טימ בייל סָאד טעוװעטאקעג םתס רעדָא
 ,םיאטח ףיוא ןייז הדומ טזומעג ךיז ןוא טכאמנַא ןיא ןלאפעגקעווא זיא
 .ןעננאנאב טינ לָאמנייק ןיא רע עכלעוו

 םניא טרָאוװקערש סָאד ןרָאװעג זיא "אוויסנעפעד" עקיזַאד יד טָא
 ,המיא ןא ןפרָאװעננָא ןכעלטיא ףיוא טָאה יז .,ןלױּפ ןטיירפאב סָאװ-רָאנ
 רעד ןעוװעג ןניוא עריא ןיא ןיא סָאװ ,טנגוי רעשידיי רעד ףיוא סרעדנוזאב
 ןופ ץענ א טיײרּפשראפ טָאה יז . . . םזיקצַארט ןוא םזינומָאק ןופ רעגערט
 רעד ףיוא ,םוטעמוא טרעטשינעג ,טכוזעג ןגיוא טנזיוט טימ ןוא שזאנָאיּפש
 .דרע רעד רעטנוא ןוא דרע

 סָאװ ,לטעטש ןיא טיילעגנוי עכלעזא ןענופעג וליפא ךיז ןבָאה סע
 ןוא דרָאב ןזָאלראפ ךיז ייז ןבָאה "אוויסנעפעד" רעד ןגעק הרימש בילוצ
 -סטָאנ ,עמורפ ראפ טלעטשראפ ךיז ,תופנכ עברא ןא ןָאטעגנָא ,תואּפ
 . . . םזינומַאק ןופ דשח רעדעי דיז ןופ ןשיווצּפָא ידכ ,טייל עקיטכרָאפ
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 יד ןסירעגניירא ךיז ןבָאה רעדיו ןוא ןעמונעג טינ גנאל טָאה סע
 רעד ףיוא ,עיוואטסאז עלעטעטש ןיימ .קסווָאטיל-ץענעמאק ןיא סעקיװעשלַאב
 רעשיליוּפ רעד רעטנוא ןענופעג ךָאנ ךיז טָאה ,אנשעל ךייט טייז רעטייווצ
 ,הלשממ

 ןיא סָאװ ,חטש ןצנאג םעד ןבילקעגסיוא טָאה עדנאמַאק עשיליוּפ יד
 רעשינעטארטס א ראפ ץאלּפ ןטסעב םעד סלא ,בוטש רעזדנוא ראפ ןעווענ
 ןענייז געוו ןטייז עדייב ןופ ;ךייט רעד ןנעלענ זיא ןטימ ןיא .עיציזַאּפ
 עקירָאי-טרעדנוה ןענאטשעג ןענייז םורא ןוא םורא ;סנבָארג עפיט ןעווענ
 ןַא ןגיולפעג ןענייז ןלענּפארש ןוא סעבמָאב ,ןדאיראנס  .רעמײב-לָאּפַאט
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 טרעכעלעג ןבָאה סָאװ ,ּפעק ערעזדנוא רעביא ,ךאד רעזדנוא רעביא ,רעהפיוא |
 טפול יד זיא םורא ןוא םורא .ןייטש ןוא םיוב ןופ רעקיטש ןסירעג ,טנעוו
 .רעוולוּפ ןופ ןזאנ טימ ןוא ךיור טימ לופ ןעוועג

 ןרעטנוא ןטלאהאב ריז ןבָאה רעטָאפ רעטלא ןיימ ןוא יורפ ןיימ ,ךיא
 -עג ייז טימ טציא בָאה ,טאדלַאס רענעזעוועג רעד ,דיא .ןוויוא-קאב ןסיורג
 סָאװ ,ןליוק ןופ ןצישאב וצ ךיז יו ,שינעטלעהאב תוכלה ןלענק טפראד
 .ןטייז עלא ןופ טרעייפעג ןוא טעשטשיווסעג ןבָאה

 סָאד ןוא רעקראטש ץלא ןרָאװעג יירעסיש יד זיא טונימ רעדעי טימ
 -וצסיורא יוזא יו ןטכארט ןבייהעגנָא ןבָאה ריס .רעטכידענ ץלא רעייפ
 ייוצ ןשיוװצ ןענאטשעגנ זיא סָאװ ,זיוה ןטרענאלאב םעד טָא ןופ ךיז ןסייר

 עשעּפ רעטסעווש רעד וצ ,לטעטש ןיא רעפיט ןפיולטנא וצ יוװ ןוא ,ןרעייפ
 שטָאכ ןעמ לָאז ,ןבראטש ביוא .ןעמאזוצ ייז טימ ןייז ,רעדניק עריא טימ
 . .. . החּפשמ ןשיווצ ,םענייניא ןבראטש

 רימ ןבָאה ךאז ןייא רָאנ .רקפה ףיוא ץלא ןזָאלענרעביא ןבָאה רימ
 א ןעועג זיא סָאד .ןעוועטארוצסיורא ,שינעלייא סיורג ןיא ,ןזיוואב ךָאנ
 רעצנאג א ןעוועג סָאד זיא טייצ רענעי ןיא סָאװ ,ץלאז עלעקעז-קיטנופ ,ןיילק
 . . .. רצוא

 ןשיוג םוצ ,רעטצנעפ ןכרוד ןעגנורּפשעגסיױורא ןענייז רימ ךינ יו
 זיוה סנכש ןופ טסיש ןעמ יוװ טריּפשרעד גנולצולּפ דיא בָאה ,ןטרָאג ןיא ןכש
 ,רעיידראווג-סייוו עשיסור ןסָאשעג ןבָאה סָאד .זדנוא ףיוא דיילג ןסקיב טימ
 -נָא ךיז ןבָאה סָאװ ,שטיווָאכאלאב ןטמיראב-קירעיורט םנופ דעלטשער יד
 ןעמונעג תוחוכ עלא טימ בָאה ךיא .יימרא רעשיליוּפ רעד ןיא ןסָאלשעג
 : רעטָאפ םוצ ןוא יורפ ןיימ וצ ןעיירש

 טגייב ! רעמייב יד ןשיווצ ןיירא דָאס ןיא רימ ךָאנ לענש טפיול ---
 ! ! ! דרע רעד וצ ּפעק יד ןייא

 ייבראפ טעשטשיוושעג ןבָאה ןליוק .םעטָא ןא ןָא ןפָאלעג ןענייז רימ
 עטצעל יד טימ ןעיירש ןייא ןיא ןטלאהענ בָאה ךיא .ןרעיוא ערעזדנוא
 : תוחוכ

 ...1 ? טסבעל וד ,?חר-עדיירפ ! ? טסבעל וד ,עטאט ---

 -עד וצ ןלאפעגניירא ,עטיוט-בלאה ,רימ ןענייז קידנפיול יוזא ןוא
 . . . ןיירא רעלעק ןיא ,עשעּפ ,רעטסעווש

 56 הא א הא +

 עצנאג א ןוצ גָאט ןצנאג א טעוועשובעג טָאה סָאװ ,עדאנַאנאק יד
 -עדיו ןעמ טָאה סעקיועשלַאב יד .ןרָאװעג ליטש ךעלדנע זיא ,טכאנ
 : גנאזעג קיכליה א ןגָארטרעד זדנוא וצ ךיז טָאה סנטייוורעדנופ .ןבירטראפ
 .ודנוא ףיוא דחַּפ א ןפרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,"אלעינגז עינ אקסלָאּפ עשטשעי"
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 . .. { ַאד רעדיוו ןיוש ןענייז ןרענַאיגעל יד ---

 ,ןזייב א ןופ יו ןעכושטסיוא ןבייהעגנָא ךיז טָאה עלעטעטש סָאד
 א ,ליטש רעד ןיא ,טנפעעגפיוא רעצימע טָאה טרָאד ןוא ַאד .,םולח ןטסיוװ
 ןבלאה א טקעטשעגסיורא ,רעטצנעפ א ןופ ןדָאל א ןיא ,ריט א ןיא ענוראּפש
 םייב טגערפעג ןוא ןגיוא ענעקָארשעצ טימ טסוקעגמורא ריז ,ןסיורדניא ּפָאק
 : ּפָאק ןטקעטשעגסיורא סנכש

 ןעמ ןעק ? ןשינעטלעהאב יד ןופ ןכירקסיורא ןיוש ןעמ געמ --
 . .. ? ןטלאהרעד וצ המשנ יד זיא טינ סָאװ ןגירק ןייג ןיוש

 -לֵאס עטעדנוווראפ ןוא עטיוט טימ ןפרָאועגנָא ןעוועג זיא סאגנ יד
 ןוא ןדיי לָאצ א ןבירטענפיונוצ ןבָאה ןראדנאשז-דלעפ עשיליוּפ יד .ןטאד
 ;עמ לָאז רעירפ .עטיוט יד ןעמארוצּפָא ןליופאב ייז ןוא ?טעטש ןופ םייוג
 -אק ןפיוא ןבארגאב ןוא ןריפקעווא ייז ןוא ןטאדלָאס עשיליוּפ יד ןבײלקּפָא
 .םענואלסַאװארּפ ןפיוא עשיסור יד ךָאנרעד ןוא םלוע-תיב ןשיליוט

 טָאה ,קישטנאנזָאּפ א ,טאדלָאס ןשיליוּפ ןטעדנוווראפ-רעווש א םורא
 םענעסירעצ א טימ ןנעלעג זיא רע .ןשטנעמ-לדער א ןבילקענפיונוצ יז
 רעד ןופ רעטכעט עשיליוּפ עננוי עקינייא .סיורא םירעדעג יד טימ ,דיוב
 יד ןיא ןעמולב ןטעקוב טימ ןעמוקעגסיורא ןענייז סָאװ ,סאנ רעקסנאשטשעמ
 ,םיא רעביא ןענאטשעג ןענייז ,רעניז עשיליוּפ ערעייז ןענעגענאב וצ טנעה
 ןפיוא ןרערט ערעטיב טימ טנייווענ ןוא ןיירא זדלאה ןיא ךלימ םיא ןסָאגעג
 רעקידססוג רעד .קלָאפ ןשיליוּפ םנופ ןוז ןשידלעה אזא ןופ ףוס ןקירעיורט
 : תולוק עקידנעלכרָאכ טימ ןטעבעג ךיז טָאה טאדלאפס

 טָאה סָאד ! ןבראטש ?יװ ךיא ! ןבראטש ךימ טזַאל ,עיווָאנאּפ ---
 . . . סעקדישז עגנוי ןסישרעד ראפ טפָארטשאב '"גָאב-ןאּפ" רעד דימ

 ...}{ ךיא ליװ ןבראטש

 -לעב ןשילױּפ םעד טָא ריז ראפ קידנעעזרעד ,סעלָאנעלאב עשידיי
 טימ יו רערייא ןייז קסעתמ רעכיג םיא טימ ןעמונעג ךיז ןבָאה ,קינהבושת
 -ענקעווא םיא ןוא ןנָאװ א ףיוא טניילענפיורא םיא ןבָאה ייז .ערעדנא יד
 ןוא ןייז הדוותמ ךיז ןרעה םיא לָאז רע חלג ןשיליוּפ םוצ טָאטש ןיא טריפ
 . . . טכער עטצעל ןייז ןָאט םיא
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 ךָאנ זיא יצ ןעז ,םייהא ןפַאלענקעוװא דלאב ןענייז ךיא ןוא יורפ ןיימ
 ךעלקערש א ךיז ראפ ןעזרעד ןבָאה ריס .ןבילבעגרעביא זיא טינ סָאװ טרָאד
 סעּפוק ןנעלעג ןענייז ,ריט רעד ןופ לעוװוש עמאס םייב ,ףיוה ןפיוא : דליב
 טפול יד .ןטָאימעילוּפ ןוא ןסקיב ןופ ןליוק ענעסַאשעגסיױוא ןופ ןזלינ טימ
 ,טקאהעגסיוא רעטצנעפ יד .,רעוװלוּפ ןופ חיר ןטימ טּפאזעגנָא ןעוועג ךָאנ זיא
 זיא ןלא .ןברוח א ןעוװעג זיא בוטש ןיא ,ּפיז א יו ,טרעכעלעצ טנעוו יד
 ןגעלעג זיא רענייזטטנאוו רעטלא רעד .טרעטעמשעצ ןוא ןכַארבעצ ןעוועג
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 םיא ןבעל .םירבא עלא ףיוא רעטעשטעילאקעצ א ,דרע רעד ףיוא םינּפ ןטימ
 -ןָאק ןופ סעקשוּפ ענעכעלב ,עקסטאדלַאס ,עסקידייל טרעגלאוועג ךיז ןבָאה
 -ירעגסיוא טימ טרעקענרעביא ןעוועג ןענייז ךעלקנעב ןוא ןלוטש  ,ןוורעס
 טימ טשימעגסיוא ןרעדעפ יד ,עטקילפעצ סנשיק ,סענערעּפ .ךעלסיפ ענעס
 .זיּפש רענעטַאשעצ ןוא םילכ ןופ ךעלברעש רעקיטש

 א ןיא ןכַארבעגסױא טָאה ,ןברוח םעד קידנעעזרעד ,?חר-עדיירפ
 ,דרע רעד ןופ ןבייהעגפיוא טָאה יז סָאװ ,ךאז רעדעי ,ןייוועג ןשירעטסיה
 -סיורא טָאה ץפח ןוא ילכ ענעכַארבעצ רעדעי .,ןרערט טימ ןסָאגאב יז טָאה

 ןופ ןעגנורענירעד עשרעדניק ןופ ,ןליפעג ןופ םָארטש א ריא ייב ןפורעג
 .עצארּפ ןוא ימ רערעווש ,רענענייא ןופ ןוא עמאמ-עטאט

 קילבנא םעד ןופ ןעוועג טינ ןיב ךיא טרעטישרעד ןוא ןכַארבעצ יוװ
 יז ןגעוטסעדנופ ךיא בָאה ,טייקשיטאבעלאב רעזדנוא ןופ ןברוח םנופ
 -רעייא ןוא ןטכענ טשרע יװ טנַאמרעד ריא בָאה ךיא .ןטסיירט טוװנרּפענ
 סעּפע .ןבעל רעזדנוא ףיוא טרעיולעג ןטייז עלא ןופ ןליוק יד ןבָאה ןטכענ
 ףראד רעבירעד ,רענייב עצנאג טימ סיורא רימ ןענייז סנ א ךרוד יו רָאנ
 ... הבוטל וז םג : ןגָאז ןוא ביל ראפ ןעמעננָא ךָאנ סע ןעמ

 ןענייז ייז .ןפלָאהענ טינ רָאנ ןבָאה רעטרעוו-טסיירט עניימ רעבָא
 טימ גראב ןטעברוהעגנָא םעד ןשיווצ ןניל ןבילבעג ןוא דרע רעד וצ ןלאפעג
 . . . גראווכורב

 טעװעטארעג ךימ טָאה למלצ סָאד

 .1920 ,רעבמעטּפעס

 רעד .עילימאפ עשילױוּפ א טניוװעג טָאה זדנוא טימ תונכש ןיא

 -ערינ א ןוא לארשי אנוש רעתמא ןא ןעוועג זיא החּפשמ רעד ןופ רעטָאפ

 עצנאג רעד .רוסמ א רָאנ וצרעד ,ףרוװסיוא ןא ,רוכיש א ; שטנעמ רעקיר

 רעשילוּפ רעד ןשיווצ ףמאק רעקיטולב רעד ןעננאגעגנָא זיא סע סָאװ ,טייצ
 -עגנַא ןייז ןטייב ןייא ןיא ןטלאה רע טנעלפ יימרא רעשיטסיװעשלָאב ןוא

 ןיא ןיירא ןענייז סעקיוװעשלַאב יד זא ,ןעזרעד טָאה רע ךינ יו ; טייקירעה

 יד ,ענַאקיא עשיליוטאק יד טנאוו ןופ ןעמענּפָארא דלאב רע טנעלפ ,לטעטש

 טרָא ריא ףיוא ןעגנעהפיוא ןוא ,למלצ ןשיליוטאק ןטימ איראפ אטנעווש

 ,ןשיסור א ראפ טרעלקרעד דיז טָאה ןוא ,?דנוז ןטימ עמאמ ענוװואלסָאװארּפ יד
 ןוא קעווא ןענייז סעקיװעשלָאב יד רָאנ יו רעבָא . . . קיװעשלַאב ןרשכ
 ךיילג רע טָאה ,ןיירא קירוצ ןענייז ןקאילַאּפ יד ,"דעלרעדירב" ענעגייא יד

 -ענפיוא קירוצ ןוא "ןוז ןטיס עמאמ" ענװװאלסָאװארּפ יד ןסירעגרעטנורא

 דובכל ,בוט-םוי ןסיורג םעד דובכל .עמאמ עשיליוטאק עתמא יד ןעגנאה
 ,רענוואלסָאוװארפ רעד ןגעק הנומא רעשיליוטאק רעד ןופ ןוחצינ ןסיורנ םעד
 ןשילוּפ ןטימ ,טודרוס ןצראווש ןשיליוּפ ןייז ןיא ןצוּפסיױא ךיִז רע טנעלפ
 קיטנוז רעדעי טנעלפ רע עכלעוו טימ ,קעשאד ןטריקאל ,ןקיצנאלנ ןטימ ?טיה

 ,לָאישטשַאק ןיא ןייג
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 -סיורא רע טגעלפ ,דנב ןקידבוט-םוי ןייז ןיא רעטצוּפעגסיוא ןא יוזא
 ןעינק ךיז טנעלפ רע .ןדלעה עשיליוּפ יד ,רעדירב ענייז ןייז םינּפ-לבקמ ןייג
 הרועס א םענייניא ןעווארּפ וצ ךיז וצ ןדאלנייא ייז ןוא ייז ראפ ןקוב ןוא
 עקאמשעג יד םורא רעדָא ,לריזח ןטעפ ןטעילאמסענּפָא סָאװ-רָאנ םעד םורא
 ןכָאנ .םינכש עשידיי יד ייב טעבנגעגוצ טָאה רע סָאװ ,תופוע ענעטַארבענּפָא
 ןריפ ןעמענ "טסעג עקידובכב" ענייז רע טנעלפ ,ךיז ןרוכישנַא ןוא ןסע
 נו ,רעזייה עשידיי ,"עכייר" יד ףיוא ןזייוונַא ייז ,לטעטש ןשידיי ןרעביא
 ,סנטייוו רעד ןופ ןלעטשקעווא ךיז רע טגעלפ ןיילא .ןנירק גנידצלא ןעק ןעמ
 -פיורא ךעבענ ןבָאה רענלעז עשיליוּפ יד סָאװ ,םינּפ קידתונמחר א ןלעטשנָא
 ןייטש ךָאנ ןפראד וצ תוחילש עמענעגנא טינ אזא םיא ףיוא ןעגנוווצעג
 טפָא טָאה רע ןעמעוו ייב ,ןכש ןשידיי א טקילגמואראפ ןעמ יוװ ,ייברעד
 ....טנארב שאלפ א ףיוא טנידראפ

 ,עמאמ יד ןעוועג רעסעב טינ זיא ךיוא יוזא ,עטאט רעד יו ןוא
 .ןקוקנָא טנעקעג טינ ןדיי א טָאה סָאװ ,תעשרמ א ןעוועג זיא סָאד .עכיזדאל
 רעד טָא לייוו ,ןקיטשרעד דעבענ טזומעג ןדיי וצ האניש ריא רעבָא טָאה יז
 ןעמענ ןוא ןעוועדליוועצ ךיז ,ןרוכישנַא טפָא ךיז טנעלפ עטאט רערוכיש
 יד וצ ןפיול ןזופ ךעבענ יז טגעלפ .רעדניק יד טימ ןעמאמ רעד ןנַאלש
 -רעביא ןיוש לָאמנייא טינ ןוא ןטרָאד ןסע ,ןטלאהאבסיוא ךיז םינכש עשידיי
 .ןרעטכינסיוא ךיז טגעלפ עטאט "רעסיז" רעד טָא זיב ןטראווּפָא ,ןקיטכענ

 רעטיב יו ןוא קאילַאּפ רעד טָא ןעוועג זיא סע שלאפ יוװ טקנוּפ רעבָא
 זעוועג זיא לדייא ןוא טראצ ,ךעלרע ,טוג יוזא ,בייוו ןייז ןעוועג זיא סע
 ידיסח ןופ דניק א ןייז וצ טסאּפעג רעכיג טָאה סָאװ ,רעטכַאט ערעטלע רעייז
 ;יימ טימ טרבחעג ריז טָאה יז .ןסייהעג יז טָאה ענילוואּפ .םלועה תומוא
 םענייניא ,טליּפשעג ךיז םענייניא ,לדיימ א ןעוועג ןיילא ךָאנ זיא יז ןעוו ,יורפ
 וצ טקוקעגפיורא טָאה יז ןוא ,טעוװעדַאהעגפיוא ךיז םענייניא ,ןדָאבעג ריז
 יז סָאװ ,ןעװעג אנקמ ריא ןוא ץרא:ךרד סיורג טימ עטרבח רעשידיי ריא
 ... רעלכיב יד ןיא טוג יוזא ריז טייטשראפ

 טנַאמראפ טָאה יז .ןעוועג יז זיא ןייש יוזא ,ןעוועג זיא יז םוג יו
 פמינּפ א .,ןשראק עצראווש ,עקיטייצ יו ,ןגיוא עדנור ,עצראווש ,עסיורג
 עצראווש ,עגנאל ייווצ ןוא דעלעּפיל עטיור ,עניד רַאּפ א טימ ,טנחאב ,סנייש א
 עטמערופעגסיוא ,עטקַאטעג עריא ףיוא ןעגנאהעגּפָארא ןענייז סָאו ,ּפעצ
 רעכינ קורדנייא םעד טכאמעג יז טָאה ןעזסיוא ןצנאג ריא טימ .ןעלסקא
 סָאװ ,לדיימ רעשיליוּפ א ןופ רעדייא ,ראות-תפי א ,רעטכַאט רעשידיי א ןופ
 .לוונמ א ,רוכיש א ןטאט א טָאה

 רעטוג רעד ןטעב טעװ יז : קנאדעג א ןלאפעגנייא יורפ ןיימ זיא
 זיב זדנוא ייב ןפָאלש ןוא ןסע ,זרנוא וצ ןעמוק לָאז יז ,ענילוואּפ ,עטרבח
 -שיליוּפ רעקיזַאד םעד טָא ןופ תוכז םניא רשפא .רעבירא טעוװ םערוטש רעד
 ,ןושל ןשיליוּפ ןקידנעננילק םענייש ריא ןופ תוכז םניא ;?לדיימ רעשיליוטאק
 ןלָאז תולייח עשילוּפ עקידנרישראמכרוד יד זא ,ןרעוו ןפלָאהעג רימ ןלעוו
 .ראפ ךָאנ זיא סָאו ,טייקשיטאבעלאב ?סיב ןטימ בוטש יד ןגָארטעצ טינ
 .ןיילא ןבעל סָאד ןטיהסיוא עקאט דיוא רשפא ןוא ןבילב



 203 דרע רעדמערפ ףיוא

 רעשידיי רערעטלע ריא ןופ השקב יד ןעמונעגנָא ןרעג טָאה ענילוואּפ
 ,רע .המכסה ןייז ןבענעג ךיוא רעטָאפ ריא וליפא טָאה םעד ףיוא ,עטרבח
 בילוצ בוח ןייז ןיא סע זא ,ןטלאהעג םינּפה טָאה ,"סחוימ" רעשיליוּפ א יוװ
 ןייז ןטײרּפשוצסיױא ,"רָאנַָאה ןשיליוּפ" ןייז בילוצ ,םאטשּפָא ןשיליוּפ ןייז
 ,"סעקדישז" ענייז ,זדנוא ףיוא דָאננ ןשיצירּפ

 טָאה יז .זדנוא וצ ןבילקעגניירא ךיז טָאה ,רעטכָאט ןייז ,ענילוואּפ
 ןטלארטשעצ ,ןכעלקילג א טימ ןטאדלָאס עקידנרישראמייבראפ יד ןעמונענפיוא
 ייז .בוטש ןיא זדנוא וצ "טסענ עכיוה" עקידובכב עריא ןדאלעננייא ,םינּפ
 זעק ןשירפ ,ןקאמשענ טימ ,ייט טימ ןעוועג דבכמ ייז .שיט םורא טצעזאב
 רעביא עטסַָאבעלאב יד ןרָאװענ ןיא יז .טכורפ ןוא סנירג טימ ,רעטוּפ ןוא
 -עטאט סָאו ,סטוג ןוא בָאה ?סיב םעד רעביא ,ןנעמראפ ןצנאנ רעזדנוא
 ןלעדייא ,םענייש ריא טימ ,יז .טעװעצארּפעגנָא גנאל-ןרָאי ןבָאה עמאמ
 טקוקעג ,ןראה עקיזָאד יד ןופ הביסמ רעד ןיא ןסעזעג ריז זיא למינּפ ןשיצירּפ
 וצ טבעלרעד םיוק טָאה סָאװ ,עמאמ א יוװ ,ןגיוא עטלארטשעצ ,עקיטכיל טימ

 .טייו ץעגרע ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאו ,רעדניק ענעסקאוורעד עריא ןעזרעד
 ,ןדיי ןגָאלשעג ןבָאה ייז יוזא יו תושעמ ערעייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז
 -אמסָאּפ ,ןיז עשיליוּפ עשידלעה יד סָאװ ,ןלָאװקעגנָא קראטש טָאה יז ןוא
 ... . סנכוקנייפ עקאמשענ עריא טימ יוזא דיז ןעוועק

 ,סנטייוו רעד ןופ ןסעזעג ךיז ןענייז םיטאבעלאכ עתמא יד ,רימ ןוא

 ,ןעיירד ןיא טעשטרָאקעגפיונוצ ,טעראנעגפיונוצ ,לקניוו א ןיא ץעגרע טקורראפ
 טייהנזעוונַא רעזדנוא טימ ןלָאז רימ זא ,ןעזסיורא טינ רָאנ זדנוא לָאז ןעמ זא
 ןצראה ןיא . , . טפאשלעזעג עשיליוּפ-טכע יד טָא ןרעטשעצ טינ הלילה
 רעייז וצ סיז ןייז ייז לָאז טייצלַאמ רעד זא ,טָאנ ןטעבעג ךָאנ רימ ןבָאה
 יד ןופ ןרָאצ רעייז ןרעוו ןָאטענּפָא רשפא טעוװ תוכז םעד ןיא ןוא ,ןעמונ
 . . ..לארשי ןופ רעדניק
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 ךיא בָאה ,גָאט ףיוא ץַארּפש ןטשרע ןטימ ,ןעניגאב א ןיא ,לָאמנייא
 טרעה סע סָאװ ןעז ,סאג רעשיריי רעד וצ ךעלעגעוו-רעטניה ךרוד טזָאלעג דיז
 .רעדניק ערעייז טימ רעדורב םייב ןוא רעטסעווש רעד ייב ,ןטאט םייב דךיז
 .ןענילוװאּפ ןופ הרימש רעד רעטנוא ןזָאלענרעביא ךיא בָאה יורפ ןיימ
 א רימ ןנעקטנא טנָאיעגנָא ,דרע רעד רעטנוא ןופ יו ךיז טָאה גנולצולּפ
 .ראפ רימ ןוא דרעפ ןערטסיב א ףיוא ןטירעג טָאה סָאװ ,טדלָאס רעשיליוּפ
 -רעדעל ןטימ רע טָאה ,ריא א ןיב ךיא זא ,קידנעעזרעד .געוו םעד טלעטש
 עסייה-קידנעילג יװ טליפעג בָאה ךיא  ןנָאלש ןעמונעג ךימ קינּפאר םענ
 .רעּפרעק ןיימ טריראב ןטלָאװ סנזייא

 -כָאנ םיא ןיב ךיא .ןליופאב רימ רע טָאה -- ! רימ טימ םוק --
 ? טאהעג ךיא בָאה הרירב א ,ןפָאלעג

 ךימ טָאה ןעמ זא ,םייה רעד ןיא טסווורעד ךדיז טָאה ןעמ ךינ יו

 -עזדנוא ןפָאלעג זיא סיֹורָאפ ןוא ןפיול ןעמונעג יורפ ןיימ טָאה ,"ןעמונעגוצ"
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 ,רָאה ענעזָאלעצ טימ עסעוורָאב א -- ?דיימ עשיליוטאק יד -- "ןירעצישאב"
 טנַאלקעג ןוא ןעירשעג טָאה יז .?כענק עריא זיב טעמכ טכיירגרעד ןבָאה סָאװ
 : תוחוכ עלא טימ

 רע ! דיי רעכעלרע ,רעטונ א ןיא רע ! ןדיי ןיימ ּפֶא רימ ביג ---
 . . } סיװעשלָאב ןייק טינ זיא

 םעד ןיא טסוקעגנייא ךיז ,עלייוו א טלעטשענּפָא דיז טָאה רעטייר רעד
 ןיא טרעמאלקעגנייא ןטלאהעג ךימ טָאה סָאװ ,לדייס םנופ םינּפ ןטנייווראפ
 .קינּפאר ןטימ ריא ףיוא ןטסעמראפ ןעמונעג ןיוש ךיז ןוא ,סמערָא עריא

 ריא ףיוא תולוק ענעמונאב טימס ןעירשעג יז טָאה --- ! ןיינ --
 . . .! רעטכַאט עשיליוטאק א ןנַאלש טינ טסעוו וד - ,ןושל ןשיליוּפ

 ןייא ךיז טסלעטש וד ןעוו ,רעטכָאט עשיליוטאק ןייק טינ טסיב וד ---
 . . ! עקשיריי עקיצומש א ךיוא טסיב וד ! רישז ןקיצומש א ראפ

 ,עטפעלּפעג א ןייטש ןבילבעג זיא ,לדייס עכעלטסירק יד ,ענילוואּפ
 יד .ןעמלצרעביא ןעמונעג שזא ךיז טָאה יז .,ןפַארטעג יז טלָאװ רענוד א יו
 ,ןיירא םינּפ ןיא ןפרָאוװעג ריא טָאה טאדלַאס רעשיליוּפ א סָאװ ננוקידיילאב
 שטאּפ רעכעלקערש א ןעוועג ריא ראפ זיא ,עקשיריי עקיצומש א זיא יז זא
 ןייא רָאנ ,רימ ןָא ןסעגראפ ןיטולחל יז טָאה טנעמַאמ םעד ןיא  .םינּפ ןיא
 -שיליופ ריא ןעוועטאר וצ רעכיג סָאו ,חוס ריא ןדנוצענ טָאה קנאדענ
 פןלזמ יוזא ןפוא ןקידתונמחרבמוא אזא ףיוא טָאה רע סָאװ ,דובכ ןשיליוטאק
 .ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ראפ ןעוועג

 לריילק סָאד ןסירעגרעדנאנאפ ךינ ףיוא טנעה עקידרעטיצ טימ טָאה יז
 ןיד א ףיוא ןעגנאהענ ןיא סָאװ ,למלצ סָאד טּפאכענסיורא ןוא ןצראה םייכ
 םוצ ןפָאלענוצ יז זיא ,ןגיוא ענעדנוצעגנָא טימ ןוא זדלאה ריא ףיוא עלעטייק
 ןיירא םינּפ ןיא טעשטיטעג םיא ןוא ,ןירעריטראמ א ןופ ץלָאטש ןטימ רעטייר
 : לוס ןפיוא ןעירשעג ןוא ,טנעה עריא ןיא טלּפאצעג ךיז טָאה סָאװ ,למלצ סָאד

 טמוס סָאװ ,עקשטילַאטאק עתמא ןא טקיריילאב טסָאה וד ,עז --
 איראמ אטנעווש יד ךיד לָאז .ןרעטלע עשיליוטאק-שילוּפ עתמא ןופ סיודא
 . . ! ראפרעד ןפָארטש טינ ינאכַאק סוזעי ןוא

 אזא ריא ףיוא ןבענעג טָאה דרעפ ןפיוא טאדלַאס רעשיליוּפ רעד
 -םיורא ךיז רע טעװ טָא-טָא זא ,טניימעג בָאה ךיא זא ,קוק ןרעטצניפ ,זזייב
 אזא ןעגנאנאב רע זיא רימ בילוצ סָאװ ,ןייז סרוד ךימ ןוא רימ ףיוא ןפראוו
 ןגָאלשעג ריז טלָאװ רע יו ,טכארטעג עלייו א טָאה רע .הלווע עכעלקערש
 טננעגאב ריז טָאה קילב ןייז יו רעבָא .רימ טימ ןָאט וצ סָאוװ ,העד רעד טימ
 סָאװ ,ענילװואּפ רענייש רעד ןופ ןניוא עקידנפורסיורא ,עצלָאטש יד טימ
 רע טָאה ,ןצראה םוצ טעילוטעג ךימ ןוא רימ ןופ ןטָארטענּפָא טינ ךָאנ זיא
 : גנוטכאראפ ןוא סעכ טימ ןפורעגסיוא

 ! קעדישז ןטכולפראפ ןייד ריד םענ --

 ןקראטש א ,ןטפול רעד ןיא עקייהאנ רעד טימ ןָאטעג ץימש א טָאה רע
 .טריּפָאלאגקעװא לענש ןוא דרעפ םנופ ןטייז יד ןיא ןרָאּפש יד טימס ןַאטענ קידד
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 סירבק עשירפ

 -ירטסיד טניאשזד" רעקסירב רעד זא ,העידי א ןעמוקאב בָאה ריא

 עיזאווניא רעשיטסיוועשלָאב רעד ןופ דשמ ןיא זיא סָאװ ,"טעטימַאק ןַאשויב
 טָאה ןוא קסירב ןייק ןעמוקענקירוצ זיא ,עשראוו ןייק טריוקאווע ןעוועג
 דעייטשרָאפ יד רינג ףיוא ףיונוצ טפור רע .,ןרינָאיצקנופ וצ רעטייוו ןבייהעגנָא
 רעקידנעגנירד א וצ ץ'ניווַארּפ רעד ןופ ןטעטימַאק-ספליה עלאקָאל יד ןופ
 יד רעטייו ןריפוצנַא יו רענעלּפ עיינ ןטעבראסיוא לָאז סָאװ ,ץנערעפנַאק
 .ןרָאװעג ןסירעגרעביא ,עיזאווניא רעד בילוצ ,זיא סָאוװ ,טייקיטעט-ספליה

 זיא עזייר יד .ןיירא געוװו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיילג ךיז בָאה ךיא

 -ליה יד ןופ לייט רעטסערג רעד : שפניתריסמ טימ ןדנובראפ ןעוועג רעבָא

 ןעוועג ןענייז ,געוו ןיימ ףיוא דעלכייט ןוא ןכייט יד רעביא ןקירב ענרעצ
 ,ונעװ ענעבַארגעצ יד ןבָאה סנגער עקידנעיסָא ,עקידנעטש יד .;טנערבראפ
 ןיא :;עטָאלב רעפיט א טימ טציילפראפ ,ןעגנאגעגכרוד זיא המחלמ יד ווו
 עשיליוּפ ,ענעסירענּפָא רעלטשער טעקנַאלבעגמורא ךָאנ ךיז ןבָאה רעדלעוו יד
 .רערָאפכרוד יד ףיוא טרעיולעג ןבָאה סָאװ ,"סעדנאב עשיסורדסייוו" ןוא
 טניפעג קסירב םורא ןוא ןיא זא ,העידי יד ןעגנאגרעד ךיוא זיא זדנוא וצ
 י-ךאלוב קישטשמָארנַאּפ רעשיייידראווניסייו ,רעטמיראב-קירעיורט רעד ךיז
 -דנעצ ןיא תוטיחש ענייז טימ ןעוועג םש הנוק ריז טָאה סָאװ ,שטיווָאכאלוב
 .רעלטעטש עשיריי רעקיל

 ךיז ןלעוװו לָאז סָאװ ,עלָאגעלאב א ןעניפעג וצ ןעוועג רימ זיא רעווש
 רימ זיא רָאד .עזייר עשילאקיזיר יד טָא רימ טימ ןכאמ וצ ןעמענרעטנוא
 טינ טָאה סָאװ ,עלָאנעלאב ןגנוי א ,םענייא ןדיירוצרעביא ןעננולעג טראפ
 .ללכה תבוטל ןבעל סָאד ןלעטשוצנייא טאהענ ארומ

 ריא ןעוו .רעטָאפ ןטלא ןיימ טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמוסעג ןיב דיא
 רָאַּפ א רימ ףיוא טלעטשעגנָא רע טָאה ,רָאפ ךיא ןיהווװו טלייצרעד םיא בָאה
 : ןגיוא ענעקַארשעצ

 וטסליוו ,טציא זיב טאהעג ךיא בָאה תורצ קינייו דָאנ ? סָאװ ---
 ! ןרָאפ ןזָאל טינ ךיד לע ךיא ! ןיינ ? ןיירא רבק ןיא ןביירט טציא ךימ
 ףיוא ןזָאל טינ ריז טסלָאז וד זא ,בָא דוביכ תריזנב ריד ףיוא רזונ זיב דיא
 ! נעוו ןקידנכוסמ אזא

 סע ! שפנ חוקיּפ זיא סע -- ,טהנעטעג ךיא בָאה -- ,עטאט ---

 תונמלא ייז ןשיווצ ,תושפנ רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ?טעטש ןיא ןרעגנוה

 .םימותי ןוא

 ,יורפ ןייד ןופ שפנ םעד ןוא שפנ ןנייא ןייד חוכמ זיא סָאװ ןוא --
 ,עלאגעלאב א ,ןדיי א ראפ תוירחא ןייד ןגעוו זיא סָאװ ןוא ,ןיילא טביילב סָאװ
 ןזָאל טינ ךיד לע ךיא ! ! ! ןיינ ,ןיינ ? רעדניק טימ לּפוטמ א זיא סאו
 ! ןרָאפ

 בָאה -- ,ןיקוזינ ןניא הווצמ יחולש זא ,טינ סענראפ ,עטאט --

 .ל"זח רמאמ א טימ טרעפטנעענ םיא ךיא
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 -.סיוא רע טָאה ,טראפשעגנייא ץלא ךָאנ ןיב ךיא זא ,רעבָא קידנעעז
 : ןפורעג

 . . . ןגָאז טעוװ יז סָאו ןרעה ,בייוו ןייד וצ ןייג ןרימ ,םוק ---

 טימ ןדייהדע ןא טלמאזראפ ןעוועג ןיוש ןיא בוטש ןיא רימ ייב
 רעד .ןענעגעזעג ךיז ריס טימ ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,רעדניק ןוא רעבייוו
 ,רעמינּפ עקירעגנוה ,עטכשוחראפ יד טימ ,ןדיייםלוע םעד קידנעעזרעד ,עטאט
 הדע רעד טָא ןופ טלָאװ רע יוװ ,ןריטסעטָארּפ וצ טרעהעגפיוא ןיוש טָאה
 םימותי יבא רעד ,ע"שבר רעד זא ,ןוחטיב ןוא הנומא לָאמאטימ ןגָארקעג ןדיי
 טימ ךיז טָאה רע .געוו ןכיילג ןיא ןריפ ןיוש דימ טעװ ,תונמלא ןיד ןוא
 . .. . ךרדה-תליפת ןייז רימ ראפ טעשטּפעשענ ליטש ןוא טנגעזעג רימ

 58 לא הא 8 א

 תוכשח םעד טָאה ןעמ זא ,ערעטצניפ-קָאטש א ןעווענ זיא טכאנ יד
 וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ןנער רעד ,ןּפאטנָא טנעקעג טנעה יד טימ שממ
 רעד ןיא היח עקירעגנוה א יו טמורבענ ,ןזָאלבעג טָאה טניוו רעד .ןעּפאיל
 ךיז בָאה ךיא .רענייב יד ןעמונענכרוד טָאה טלעק יד .ןיירא טכאנ
 טקעטשראפ ,"שטשאלּפ" ןשילָאגעלאב ןטלא זסיורג םעד ןיא טלקיוועגנייא
 ןקסטאדלַאס א ןָאטעגנָא ּפָאק ןפיוא ,ןנַָאװ ןיא יורטש ןרעטנוא סיפ יד
 עלָאנעלאב ןטימ דיא ןוא סאּפ םענרעדעל א טימ טלטראנענמורא דיז ,קילשאב
 .ןיירא געוו ןיא ןזָאלעג םענייניא ךיז ןבָאה ,טייז ןיימ ייב

 רעדער יד .טּפעלשעג ךיז טָאה ?דרעפ עטרעננוהראפ-בלאה סָאד
 ןייק ןעזעג טינ טָאה ןעמ .עטָאלב רעפיט רעד ןיא ןעקנוזעג עלייוו עלא ןענייז
 -ּפָארא ,ןלעטשּפָא דיז טפראדעג זעמ טָאה ?קירב רעדעי ייב .נעוו א ןופ ןמיס
 רעדעי .ןרָאפרעבירא ןעק ןעמ יצ טנעה יד טימ ןוא סיפ יד טימ ןּפאט ,ןייַ
 -נירּפשסיורא םיא רעטניה ןופ טעװ טָא-טָא ,קערש א ןפרָאװעגנָא טָאה םיוב
 סָאד ! יִאטס ! יִאטס : ןעיירשסיוא טעװ ןוא סקיב א טימ טידנאב א ןעג
 קר ךיז טָאה זדנוא .ןצאלּפ םוצ טינ ריש -- טקיױּפעג ,טּפאלקענ טָאה ץיראה
 יו ,ןגיושענ עדייב ןבָאה ריס .זדנוא ךָאנ ךיז טגָאי רעצימע זא ,טכודעג
 טָאה ?דרעפ סָאד .םעטָא םענענייא רעזדנוא ראפ ןקָארשעג דיז ןטלָאװ רימ
 ןּפעלשוצסיורא תוחוכ עלא טימ ךעבענ טרעטאמעג ךיז ,טצכערקעג ,טעּפָאסעג
 טינ .רעטייוצ א ןיא ןלאפענניירא דלאב זיא ןוא עשזולאק ןופ ןנַאװ םעד
 טכערעג עטאט רעד זיא רשפא ; קנאדענ א ןניולפענכרוד רימ זיא לָאמנייא
 טינ ןוא געט עכעלטע ךָאנ ןטראווּפָא טפראדעגנ ,ןנלָאפ םיא טפראדעג ,ןעוועג
 . ןיירא רעייפ ןיא רעטשרע רעד ןפיול

 ןיא .ןשעלסיוא ןעמונעג טכאנ ערעטצניפ ,עגנאל יד ךיז טָאה ךעלדנע

 -סיוא ןעמונעג סנטייוו רעד זופ דיז טָאה זנרַאמירפ ןטלּפענראפ ,ןעיורג ןכרוד

 .טמעטָאענּפָא רעיירפ ןבָאה ריס .קסירב טָאטש רעד ןופ ןעעזנָא רעד ןלייש

 בָאה ,ןליפ טפראדעג טָאה יווא .ןצראה ןפיוא ןרָאװעג רעכעליירפ זיא סע

 ןעזרעד גנולצולּפ ןבָאה ןשטנעמ ענייז טימ רע תעכ ,סובמַאלַאק ,טכארטעג ריא
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 זא ,הרושב עכעליירפ יד טגָאזעגנָא ייז טָאה סָאװ ,לרעייפ א סנטייוו רעד ןופ
 ןעוו ,טליפעג טציא רימ ןבָאה יוזא טא .דנאל וצ טייו טינ ןיוש זיא סע
 .קסירב טָאטש רעד וצ טרעטנעענרעד ריז ןבַאה רימ

 *   8א הא 8*

 סָאװ ,רעד יו םלוע ןסיורנ אזא ןעזעג טינ בָאה ךיא יו גנאל ןיוש
 -עמא ,רעקסירב םנופ ריטראווק:טּפיוה רעד םורא טלמאזראפ ןעוועג זיא
 ,רעבייוו ןוא ןליבצנאס ."טעטימַאק ןָאשויבירטסיד טניאשזד" רענאקיר
 -רעד וצ רעכיג סָאװ ןסירעג ךיז ןבָאה ,רעמינּפ ערעטצניפ ,עטכשוחראפ טימ
 -וקעג זיא ייז ןופ רענייא רעדעי ,"רָאטקעריד רענאקירעמא" םוצ דיז ןגָאלש
 המחלמ עגנאל-טינ ,עיינ יד סָאװ ,קילגמוא םעיינ א טימ ,הרצ רעיינ א טימ ןעמ
 .ךיז טימ טכארבעגנ טָאה ,ןקאילַאּפ יד ןוא סעקיוועשלָאב יד ןשיווצ

 ,רעטינּפ עטנָאצראפ טימ ןעיורפ עּפורג א ראטערקעס ןראפ טייטש טָא
 ערעייז ןכוזפיוא לָאז ןעמ זא ,ןטעב ןוא ,טנעה יד ףיוא רעדניק דעלציּפ טימ
 רעייז ןיא טּפעלשראפ ןבָאה סעקיוועשלַָאב יד סָאװ ,סעלָאגעלאב ,רענעמ
 ,טנייו ןוא טגָאלק ,עמאמ א טייטש ָאד ;עשראוו רעטניה ץעגרע ,"זָאבָא"
 -ניהא זיא סע ּוװ ןייגרעד לָאז ןעמ זא,; םימחר ךדיז טעב ןוא טנעה יד טכערב
 ןוא טריטסערא ןבַאה ןראדנאשז עשיליוּפ יד ןעמעוו ,ןוז רעגנוי ריא ןעמוקענ
 . .. . זיא ןייבעג ןייז ּוװ ולימא טינ סייוו יז

 ןיוש טָאה ןעיורפ יד ןופ ןנַאלק ןוא ןייוועג עקידנסיירצראה סָאד

 וצ ןיוש זיא ןעמ .טכאמעג טינ סורדנייא ןקראטש ןייק םענייק ףיוא רעבָא

 ןטלָאװ ןקילגמוא ןוא תורצ עשידיי עלא יד יוװ ,ןרָאװעג טניווועג ןעמעלא םעד

 . .. . ךאז עלאמרָאנ א ןעוועג ןיוש

 -עפנַאק ענַאיאר יד רַאפ קידנעטש ןעמוק סע ּנוו ,רעמיצ ןסיורג םניא

 טימ ,ןטאגעלעד ענערָאפעגנָא סעּפורג ןענאטשעג ןענייז ,.ק.ד.ד םנופ ןצנער

 ,ערעדנא יד ראפ ענייא טלייצרעד ןבָאה ןוא ,ןגיוא ענעפָאלשעגסיוא ןייק טינ

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,ךעלטעטש יד ןיא ייז ייב ןעמוקעגרַאפ זיא סע סָאװ

 ןייא ,רערעדנא רעד ןופ רעקירעיורט ןעוועג זיא השעמ ןייא  ."עיזאווניא"

 .רעטייוצ רעד ראפ רעקיליורג ןעוועג זיא גנוריסאּפ עקירעיורט

 סָאװ ,טלייצרעד טָאה ,ןאמדירפ עשוהי ,טאנעלעד רעוװועשטאמַאד רעד

 -ַפִא טָאה ,שטיווָאכאלוב קאלוב ,רעיידראווג-סייוו רעטמיראב קירעיורט רעד

 ןגנאל א טזייוו רע ןוא .הביבס רעצנאג רעד ןיא ןוא ?טעטש ןייז ןיא ןָאטעג
 . םימותי ןוא תונמלא ענעמוקעגוצדיינ ןופ לטעצ

 ןעמ טָאה ייז ייב יו טלייצרעד ,עווָאנאי ןופ ,טאגעלעד רעטייווצ א

 םוצ ,רענעגעוו ןוא דרעפ ערעייז טימ ,סענאמרופ עשידיי עלא ןעמונענוצ

 םורא טכאלש עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע תעב ןוא ,"זַאבַא" ןשיליוּפ

 טסייוו זעמ ןוא ,ןרָאװעג טעגרהענסיוא ,סיוא טזייוו ,עלא ייז ןענייז ,עשראוו

 .לארשי-רבק וצ ןעמוקעג ןענייז ייז וצ טינ וליפא
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 ןיא ףרָאד ןטנעַאנ א ןופ רעױוּפ א זא ,טלייצרעד טָאה רעטירד א
 ןעועג ןיילא טָאה רע זא ,טנַאזעג תודע ןוא ?טעטש ןיא בר םוצ ןעמוקעג
 ןוא רענעמ עשידיי עכעלטע דלאוו ןיא טּפאכעג ןבָאה סעקישטנאנזָאּפ יד יו
 םיטאבעלאב טימ בר רעד זיא .רבק א ןיילא ריז ראפ ןבָארג וצ ןעגננווצעג ייז
 וצ טכארבעג םישודק יד ןוא רבס ןפיט-טינ םעד ןבָארנעגסיױא ,ןרָאפעג ןיהא
 סאו ,ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריסאּפ עקירעיורט עכלעזא ךָאנ ןוא .?ארשי-רבק
 .טבעלעגכרוד טָאה הליהק עשידיי רעדעי

 ןוא ןטכיראב עקירעיורט עלא יד טרעהעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד
 טרעסערגראפ ,לטעטש רעדעי ןיא תורצ עשירפ יד ןופ סיורג רעד טיול ,טָאה

 ,עניילק סָאד ןוא סיורג דעלקערש ןעוועג רעבָא זיא טיונ יד .סעידיסבוס יד
 .עקירעגנוה הנחמ ,עסיורג ,עיינ יד ןסיטעזנָא טנעקעג טינ טָאה ףליה עלעסיב
 .ןדירפוצמוא קראטש ןבילבעג ןענייז ןטאנעלעד יד ןוא

 סָאד .רערעכיז ןוא רעקִיור רס א ןרָאפעג ןיוש דיא ןיב םייהא קירוצ
 "עקירעמא עשידיי" עסיורג יד זא ןוא ,לארשי-לכ טימ זדנובראפ ןייז ןופ ליפעג
 םעד ןוא טומ םעד טקראטשעג טָאה ,זדנוא ףיוא ניוא ןא ץלא ךָאנ טלאה
 עניימ וצ ןעננערב וצ טפַאהענ ךיא בָאה ןוחטיב ןוא ןביולג םעד טָא .,ןביולנ
 .עיוואטסאז עלעטעטש ןיימ ןיא רעדירב עזַאלפליה ,עטקינײּפעג ,עטנלע

 טינ גנאל טומ ןוא דיירפ ןיימ טָאה ,ןרעיודאב ןפיט ןיימ וצ רעבָא
 -וואנרעשט עלעטעטש םעד ןיא ןרָאפעגניירא ןענייז רימ רָאנ יו .ןטלאהעגנַא
 ןנעקטנא ןרָאפעגנָא רימ זיא ,םייהא נעוו רעזדנוא ףיוא ןנעלעג זיא סָאװ ,ץיש
 רימ ןוא ,קסווָאטיל-עקַאסיװ ןופ ,ןײטשּפע לאומש ,רענַאװש רערעטלע ןיימ
 ןרעגניי רעזדנוא טעגרהרעד טָאה ןעמ זא ,הרושב ערעטצניפ א טגַאזעננָא
 .הרוחס ןפיוקנייא קסירב ןייק ןרָאפעג זיא רעכלעוו ,ןיטסוק ל?שרעה ,רעגָאװש
 -ראפ א ייסָאש רעקסירב םייב ןייטש ןגנָאװ ןוא דרעפ ןייז ןענופעג טָאה ןעמ
 .ןטסיטולב

 -- ,לוק ןכָארבעג א ןיא טגָאזעג רימ וצ רע טָאה --- ,קילאפ ,םוק ---
 -רבק וצ ןעגנערב שטָאכ ןוא ןכוזפיוא םיא קסירב ןייק ןרָאפ ךיילג ןזומ רימ

 ...ֿלארשי

 רעזדנוא ףיוא ,עירעמראדנאשז עשיליוּפ יד טָאה ,ןעניגאב ןגרָאמ ףיוא

 ןטכידענ םעד זשיווצ ןכוז םיא םענייניא זדנוא טימ טזָאלעגסיורא ךיז ,השקב
 נו ,(ןעגנוטסעפ) "ןטרָאפ" רעססירב יד םורא ןסקאוועג זיא סָאו ,לדלעוו
 .ןגָאװ ןקידייל ןטימ דרעפ סָאד ןייטש ןענופעג ןטכענ טָאה ןעמ

 ןשיווצ טרעטשינעג ,טכוזעג ,ןעגנאגעגנמורא רימ ןענייז גָאט ןצנאג א
 ןייק וליפא ןענופעג טינ רימ ןבָאה ץעגרע ןיא רעבָא ,דעלמייב עטכידעג יד
 ןופ "דאילס" א ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז רימ זבָאה ךעלדנע .םיא ןופ רוּפש
 סע ּוװ ,טרָא םוצ טריפעג זדנוא טָאה סָאװ ,ץלאז ןוא זייר םענעטַָאשעצ
 ןטימ ןגיל ןענופעג םיא ןבָאה ריס .נגורה רעכעלקילגמוא רעד ןנעלעג זיא
 .ּפָאק םענעסַָאשעגכרוד א טימ ,?מיה םוצ םינּפ

 ןופ םירבק תורוש עננאל יד ןשיווצ ,םלוע-תיב רעקסירגנ ןפיוא
 עטאט א ,שודק ןגנוי א ןופ רבק רעשירפ א ,רעיינ א ןעמוקעגוצ זיא ,םישודק
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 עשירעטילימס ,עשיליוּפ ןיא ,ןטידנאב סָאו ,דניק םענערָאבעניטשרע ןא ןופ
 ןופ תונכש ןיא ,רעהא טפעלשראפ גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןבָאה ,ןעמרָאפינוא
 . . . זייר ךעלקעז רַאּפ א בילוצ טעגרהרעד םיא ןוא ,רענאל רעייז

 ײױשקָאל" רענאקירעמא יד

 ןעננודניבראפ-טסַאּפ יד טלעטשעננייא קירוצ ךיז טָאה סע רינג יוװ
 -ענרעביא סע זיא המחלמ רעשיליוּפ-שיסור רעד בילוצ סָאװ ,עקירעמא טימ
 ןסילפ ןבייהעגנָא רעדיוו דלאב "עציטש רענאקירעמא" יד טָאה ,ןרָאװעג {סיר
 עקיזָאד יד .רעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ענערָאװעג בורח-בכלאה יד וצ
 טקעריד דיוא רָאנ ,"טניאשזד" םנופ זיולב טינ ןעמוקענ טציא זיא "עציטש"
 .עקירעמא ןיא םיבורק ענעגייא ןופ

 ,סעמארגעלעט ,ןשעּפעד טימ רעהא ןעלגָאה וצ ןבייהעגנָא טָאה סע

 ןטראקספיש ,סטיוויידיפא ,רעדיילק רעלקעּפ ,זייּפש ךעלקעּפ ,ןטעקאּפ ,ווידב

 טלָאװעג טָאה יז .טורעג טינ טָאה "עקירעמא עשידיי" יד .ןראלַאד ןוא

 ענעגייא סָאד םונהיג ןשיעּפָארייא-חרזמ םנופ ןעוועטארסיורא רעכיג סָאװ

 -- רעטעכעט ןוא ןיז ;רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז --- רענעמ : טולב ?סיב

 ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענעססקאוועגרעטנוא יד ךיוא ןוא עמאמ-עטאט ערעייז

 -םיוא דלאב זיא ןראלַאד ןופ םָארטש רענאקירעמא םעד טָא בילוצ
 לָאמנייס לטעטש ןיא רעירפ טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,רחסמ רעיינ א ןעמוקעג
 עיינ טעוואיעג רלאב ריז ןבָאה לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא .טסווועג טינ
 -ראפ ןוא טפיוקעג ןבָאה סָאװ ,םינפלח ןוא סרעלקעמ ,ןטנאלוקעּפס ,םירחופ
 שיסור ,טלעג שיסור ןוא שיליוּפ ףיוא ןראלַאד טשיוטענ ןוא ןטיבעג ,טפיוק
 ענרעזימ עשיליוּפ יד ןבירטראפ יו טעמכ ןבָאה סָאװ ,ןראלַאד ףיוא טלענ
 .סאנ סלדנאה רעד ןופ עטָאלז

 ןעמ טָאה ,ןענאטשעג זיא ןעמ רָאנ וו ןוא ןעגנאגעג זיא ןעמ רָאנ ּוװ
 : ןרייר טרעהעג קר

 ? "שסַאל" רעד טנייה טלאה רעייט יוװ ---

 ? ןיירּפ רעד ןזעוועג ןטכענ זיא ?לפיוו ---

 ? ןטייב טליוו ריא ---

 ? ןפיוקראפ רעדָא ןפיוק טליוו ריא ---

 וצ ןעגנאגרעד טפָא ןענייז סָאװ ,סעיצקאזנארט-טלעג עקיזָאד יד

 ןרעטנוא ,סאג רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגנַא ןענייז ,ןראֿלָאד רעטנזיוט ערעווש

 -מורא זיא סָאװ ,עשזריב עכעלנעוואב ןיפ אזא ןעוועג זיא סָאד .ל?מיה ןעיירפ

 ןיא סע .ןטייוצ םוצ לטעטש ןייא ןופ ,סיפ עקידנלייא ,עכינ ףיוא ןפַאלעג

 ןוא הנוק רעד ָאד זיא סע רעוו !דיישוצרעטנוא ןעוועג רעווש לָאמטּפָא וליפא
 ,תושדח םינּפ א ןזייואב ךיז טנעלפ ?טעטש ןיא רָאנ יו .רחוס רעד רעוו
 ןוא "סעקינטוילאוו" עטעיימשראפ עטּפָאכ א ןלאפאב דלאב ןיוש םיא ןנעלפ
 : םיא וצ ןעיירש
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 ! ? ןפיוקראפ וצ "ןשקַאל" טָאה ריא ,רעטעפ -

 ! "שקַאל" א סעטָאלז ףניפ ,רעטעפ ---

 -ַאד יד םורא טרעדורעג ןוא טלמוטעג לטעטש רעדעי ןיא ריז טָאה יוזא
 ןעמָאנ א ענשימוא טָאה ,ץל א ,רענייא סָאװ ,ןראלַאד רענאקירעמא עקיז
 טרעיולעג טָאה סָאוװ ,יײצילַאּפ עשיליוּפ יד ןראנוצּפָא ידכ ,"ןשקַאל" ןבעגעג
 ... רחסמ ראלַאד םעד ףיוא

 "עג קר ךיז טָאה שקָאל-ראלַאד רעקידסחוימ ,רענאקירעמא רעד טָא
 ןא ךָאנ טרפב ,ריבג א ןופ עבט יד ןיוש זיא סע יו ,ןזָאלב ןייא ןיא ןטלאה
 טָאה ָאד ןוא ריוה רעד ןיא זָאנ יד ןסירראפ רע טָאה ָאד . . . רענאקירעמא
 םענייא טינ .ןצימע טימ ןצייר טלָאװעג דיז טלָאװ רע יוװ ,ןזָאלעגּפָארא יז רע
 ןצבק א ,דרוי א ראפ טכאמעג רע טָאה םענייא טינ ןוא טכירעגפיוא רע טָאה
 -עג ןוא ?קירטש ןפיוא ןטלאהעג ןכעלטיא טָאה רע . . . סעֶלָאּפ ןביז ןיא
 .ףרָאד ןוא טָאטש רעביא המר דיב טשרעה

 טָאה -- המהב א ,דרעפ א ,בוטש א ןפיוק טלָאװעג רעצימע טָאה

 ריז טעװ רע לפיו "רענאקירעמא" םייב ןגערפנָא ךיז טזומעג רעירפ רע
 רָאּפ א ןלעטשאב ,רעטסוש םוצ ןיינ טפראדעג רעוו טָאה ;ןייז םלשמ ןסייה
 ךיוא רע זיא -- דנב א ךיז ראפ ןעיינפיוא רעדיינש םוצ רעדָא ,?וויטש עיינ
 ןוא םירוחב עגנוי ןשיװצ ,םיכודיש וליפא ;העד ןייז ןגָאז ןעמוקעג
 ,ןכייר םנופ חוכ ןטימ ץלא --- ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענייז ,ןדיומ ענעסעזראפ
 . . . ראלַאד רענאקירעמא

 ןסילפ ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה סָאװ ,ראלַָאד םעד טָא קנאד א ןוא
 .םינּפ רעדנא ןא רָאג ןעמוקאב ,עיוואטסאז-ץענעמאק לטעטש טָאה ,רעהא
 -ענּפָא םנופ טרָא ןפיוא .טױבעגַּפֶא דיז סאנ עשידיי יד טָאה זייווכעלסיב
 ןעמ .םעיינ א טיובעגסיוא "עקירעמא" טָאה שרדמ-תיב רעיוואטסאז ןטנערב
 םעד דיז ןופ ןָאטעגסיױא ,רעגנוה םעד ןַא ןסעגראפ טאהעג גנאל ןיוש טָאה
 רענאקירעמא עטצעל עמאס יד טיול טעדיילקענ טציא ךדיז טָאה לטעטש .תולד
 -טפָא .טקישענוצ ןבָאה "דעלסעּפ רענאקירעמא" עטמיראב יד סָאװ ,סעדָאמ
 עבלעז יד ןיא טצוּפעגסיױא ריז ,ןוז ןוא עטאט ,רעטכָאט ןוא עמאמ ןבָאה לָאמ
 ןעמוקענּפָארא ןיילא סָאװ:-רָאנ ןטלָאו ייז יו ,ןענָאסאפ עשיטַאטשדסיורג
 . . . עקירעמא ןופ

 -עמא ןייק "עיצארגימע עטשרפ" יד ןבייהעגנָא דלאב ךיז טָאה סע

 .רעדניק ערעייז וצ עמאמ-עטאט עטלא ,רענעמ ערעייז וצ רעכייוו --- עקיר

 ריז ייז ןבָאה ךָאװ רעדעי .הסנרּפ טאהעג ןבָאה סעלָאגעלאב עשלטעטש
 ןוא רעבייו טימ ןרופ עטקאּפעגנָא ,עלופ טימ ןיירא געוװו ןיא ןזָאלעגסיורא

 ןיא ןפורעגנ האניס טימ ייז טָאה ןעמ יו "סעסנאקירעמא" עכייר יד ,רעדניק

 ןשטנעמ עטסכעלקילג יד ףיוא יוװ ייז ףיוא טקוקעג טָאה רעכעלטיא .לטעטש
 ןבָאה ארומ טינ ףראד ןעמ ווו ,דנאל א ןיא ןרָאפ ייז לייוו ,טלעוו רעד ןיא

 . . . טנאיצילַאּפ ןשיליוּפ ןייק ראפ ןוא טנאדנעמָאק ןשיליוּפ ןייס ראפ
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 ןבָאה ,לטעטש ןיא "סעקינטוילאוו" יד ןוא סעלָאנעלאב יד ץוח א
 ןטעפ א טסעלענּפָא" םיריױטקָאד-ןייצ-ןוא-ןגיוא עשיטָאטש-סיורג יד דיוא
 ןופ ייז ייב טנערבעגסיוא ןכָאה ייז ."סעקנאקירעמא" עכייר יד ןופ "לרנייב
 רעייז ףיוא טלעטשעניירא ןוא ןייצ עטלא ןסירעג ,סעמַאכארט יד ןגיוא יד
 טעוועלאשזענ טינ ןבָאה סעקטנארנימע עכעלקילג יד .ענעדלָאג ,עיינ טרָא
 ,םירוסי ןוא ןקַאטייװ יד ראפ ןקָארשענּפָא טינ דיוא ךיז ,טלעג ןייס ןוא ימ ןייק
 דענאקירעמא ,"ןכייר" םוצ ןעמוק וצ יבא ,ךיז טימס טכארבעג טָאה סָאד סָאװ
 ,עגנאל יד סָאװ ,ןח-ןעיורפ ?סיבא טיס שטָאכ ,ןעזסיוא ןרענעש א טימ ןאמ
 . . . טרעטשעצ קידתונמחרבמוא יוזא ,טייצ רעד ראפ טָאה ,המחלמ ערעטיב

 -סיורא טינ לָאז ?טעטש זא ,ךָאװו יד ןעגנאגענקעווא טינ זיא סע
 ,"םיאנוש" עקיטכענ .עקירעמא ןייק החּפשמ עצנאג א רעדָא ,ןצימע ןטיילנאב
 ןעמ .ןענעגעזעג ריז ןעמוקעג ,ןרָאװעגנ םולש ןענייז ,םינכש עטנירקראפ
 אמתסמ ןיוש ךיז טעװ ןעמ סָאװ ,טנַיװעג ןוא טזדלאהעג ,טשוקענג ריז טָאה
 ףיוא גנונפָאה םוש ןייק טאהעג טינ ןבָאה סָאו ,עקינעי יד .ןעז טינ רעמס
 יד ןופ ןרערט יד טשיוועג ןוא ּפעק יד טימ טלקַאשעג ןבָאה ,ןרָאּפוצקעװא
 : ןרעיודאב ןייא ןיא קידנטלאה ,זניוא

 וליפא ןעמעוו טימ ןייז טינ דלאב ןיוש טעוװ סע ריז ןרָאפעצ עלא ---

 .ןדיירוצסיורא טרָאוװ א

 ערעדנא ןבָאה -- ,לפרעד א ןרעוו רָאנ טעו ?לטעטש רעזדנוא ןופ ---
 .טגַאלקעג

 ףיוא ןטראוו טזָאלעג טינ גנאל עקאט טָאה האובנ עקיזַאד יד טָא
 דעד ראפ ,לָאמא טָאה סָאװ ,עיוואטסאז עלעטעטש ןיימ .ןרעוו וצ םיוקמ דיז
 זייווכעלסיב טָאה ,תושפנ עשידיי טרעדנוה עכעלטע םורא טלייצעגנ ,המחלמ
 -יטש שיריי ןייא טינ זיא טייצ רעד ראפ .ןרעוו וצ ןּפמורשעגנייא ןבייהעגנַא
 .טנעה עשייג ןיא ןעננאנענרעבירא ןטרָאנ רעשידיי ןייא טינ ןוא עלעכ
 רעד רעביא ןטיײרּפשסיױא ןעמונעג ךיז טָאה ,סאג עשייונ ,עקסנאשטשעמ יד
 . . . סאג רעשיריי

 הריזג עיינ א

 .1922 ,גנילירפ

 סקיב א טימ ,טנאיצילַאּפ א ןעמוקענ זיא ןגרָאמירפ ןקינוז א ןיא

 סָאװ טגאדנעמַאק םעיינ םוצ ,ןיירא "טָאטש" ןיא ןעמענ וצ ךימ לסקא ןפיוא

 ,עטאט רעד .לטעטש ןפיוא דחּפ א ןפרָאװעגנָא רע טָאה ,תועשר ןייז טימ

 ןעמוקעג ןעלסקא יד ףיוא תילט ןטימ זיא ,ןענוואד םייב ןעוועג זיא סָאוו
 טימ ,עשעּפ ,רעטסעוװש יד ןפָאלענ זיא םיא ךָאנ .םעטָא ןא ןָא ןפיופ וצ

 -עצ טימ עלא --- בייוו ןייז טימ קיזייא:סחצי רעדורב רעד ,רעדניק עריא
 יד ףיוא דניק לציּפ א טימ ,יורפ ןייס .,רעמינּפ עטרעטצניפראפ ,ענעקָארש

 טלָאװ יז יוװ ,ןָאט וצ סָאװ טסוװעג טינ ןוא רימ ןבעל ןענאטשעג זיא ,טנעה

 .ןרָאלראפ ןושל סָאד קערש ןופ
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 ךיא בָאה -- ? טנאדנעמַָאס רעד גנולצולּפ ךימ ףראד סָאװ וצ --
 ,טנאיצילַאּפ ןטערומכעגנָא םעד ןופ ןייגרעד טווגרּפעג

 טָאה -- . . . ןעניפעגסיוא ןטרָאד ןיוש טסעוו וד  .טינ סייוו דיא ---

 .ןייב טרעפטנעעג רע

 טָאה ןעמ וא ,לטעטש ןרעביא טיירּפשראפ ךיז סעיינ יד טָאה דלאב
 ,ןשטנעמ טימ ןרָאװעג ץראווש דלאב זיא זיוח ןיימ םורא .טריטסערא ךימ
 ראפ ארומ ןוא קערש ןסָאגעגסױא ןנעלעג ןיא רעמינּפ סנעמעלא ףיוא
 ,לרוג ןיימ

 ןעמ טָאה -- . . ? ןעשעג טרָאד טעוו םיא טימ סָאװ סייוו רעוו ---
 .לארשי-ררוצ א זיא טנאדנעמַאק רעיינ רעד זא טרפב ,ריז ןשיווצ טעשטּפעשעג
 "טננוי ןייא טינ ןיוש :;טכאמעג ךעלקילנגמוא ןדיי ןייא טינ ןיוש טָאה רע
 , . . עמרוט רעקסירב ןיא טקישראפ זכעל

 גנוי ,ןייש ןיימ טימ ןענעגעזעג ןעמונעג טייהרעמוטש ריז בָאה ריא
 -עגייא עיולב יד טימ ןוא לּפעק ןדנַאלב-קידלָאג םעד טימ ,עלעזייר ,?רעטכעט
 ףךעלעטנעה יד טימ טליּפשענ ריז ןוא עלעניוו ןיא ןנעלעג ריז זיא סָאװ ,ךעל
 טצנאטעגמורא טסנוּפ טָאה סָאװ ,לכעלארטשזןענוז םעד ןּפאכ טלָאװעג ןוא
 ןסירעגסיורא החיצר טימ ךימ טָאה טנאיצילאּפ רעד .. . . למינּפ ריא ףיוא
 נעו א ריז ןגָאלשענכרוד טנאה ןיא סקיב רעד טימ ןוא ,סמערא ספִייוװ םנופ
 ךיז סנטייוו רעד ןופ זבָאה סָאװ ,ןדיי םלוע ןטלמאזראפ ,ןסיורנ םעד ןשיווצ
 .תוכרב ערעייז טקישעג רימ ןוא ,רימ טימ טנגעזעג

 רעטניה .סיורָאפ ןעגנאגעג ןיב ,טייז רעד ייב טנאיצילַאּפ ןטימ ,ךיא
 ךוא ,ּפעק ענעגיובעג טימ ,החּפשמ רעצנאג רעד טימ עטאט רעטלא רעד רימ
 .ןיירא טָאטש ןיא טיילנאב רימ ןבָאה ,טלא ןוא גנוי ,לטעטש סָאד ייז ךָאנ
 ןענייז ןשטנעמ .ןסוק טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןעגנאנענייבראפ זיא סע רעוו
 ײוװ ,םלוע םעד ןָא ןסָאלשעגנָא רךיוא ךיז ןוא רעזייה יד ןופ ןפַאלעגסיורא
 . . . היוול א ןעוועג הלילח טלָאװ סע
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 ,עיורג טימ ,ךעלעצנַאװ עקיציּפש ,עניילק טימ ,טנאדנעמַאק רעד
 רימ ףיוא ןפרָאװעגפיורא דלאב דיז טָאה ,דעלעגייא עטערומשזראפ ,עקניניילק
 : עגארפ רעגנערטש א טימ

 -נרעל הרות עשיטסיוועשלַאב א ראפ סָאװ ,קעדישז ,רָאנ רימ נָאז ---
 ? לוש ןייד ןיא רעדניק יקסווָאדישז יד טימ ןטרָאד וטפ

 ןענופעג טינ ןוא רעטלמוטעצ א ןייטש ןבילבעג הליחתכל ןיב ךיא

 רעד .טכירעג טינרָאג ךיז ךיא בָאה ענארפ אזא ףיוא לייוו ,רעפטנע ןייק

 יו ,ןגיוא עיורג ענייז טימ רימ ףיוא ןָאטעג עשטשילב א טָאה טנאדנעמַאק

 -לָאב ןתמא ןא ןיוש ךיז ראפ ַאד טָאה רע זא ,ןעוועג רעכיז ןיוש טלָאװ רע
 : טסיירד טרעפטנעעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ךיא ןיב דעלדנע קיוועש
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 טינ ןענרעל ריס .תועט א טסכאמ וד ,טנאדנעמַאק ןאּפ ,ןייג ---
 זופ ךארּפש יד ,?ביב יד זיולב ןענרעל ריס .תורות עשיטסיוועשלַאב ןייק
 ,לביב רעד

 עפוט א ןוא ןוזנרי א טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! תמא טינ --
 .סופ א טימ ןָאטענ

 -עשטאיווסאז" א ןלעטשוצ וליפא טנאדנעמַאק ןאַּפ םעד ןָאק דיא
 .ןענרעל רימ סָאוװ ,ןיבאר ינווָאכוד רעזדנוא ןופ "עינ

 . . ! סעסקיוװועשלַאב עלא ןענייז סעקדישז ---

 ךיא זא ,ןגָאז תודע ךיוא טעוו רעטסיימרעגריב רעשיליוּפ רעד ---
 .סיוועשלַאב ןייק טינ ןיב

 ! סעלָאקש יקסווָאדישז ןעניפעג ריז ןלָאז ָאד זא ,טינ ןליוו רימ ---
 ...! ןעמעלא ראפ ןלוש עשיליוּפ ןענעפע ןלעוו רימ

 "םעלעטאוויבא" עשיליױּפ סלא ,טכער ןייק טינ ןעד רימ ןכַאה ---
 -- ? ןושלדעמאמ םענענייא רעזדנוא ףיוא לוש ענעגייא ןא ןבָאה וצ ,(רעגריב)
 .ענארפ א ןלעטש טוורּפענ ךיא בָאה

 טייצ ןייקס בָאה ריא ! (טולב שיטניה ,גייווש) ווערקאסּפ ,שטלימ ---
 וא ,רעטנוא ךיילנ ךיז ביירש םענ ! ןטנעמונרא ןייק ריד טימ ןריפ וצ טינ
 ! לוש יד ןפָא ןטלאה טינ רעמ טסעוו וד

 בָאה --- ! ןביירשרעטנוא טינ לָאמנייק ןריּפאּפ עכלעזא לע ךיא ---
 יד ןיא ךיילג טסוקעג םיא ןוא ,ןָאטעג גָאז א ןָאט ןקידתונשקע ןא ןיא דיא
 | ,ןגיוא

 םיא ראּפשראפ ! קיוועשלַאב א ,דישז א ןופ הּפצוח טסָאה וד ---
 ןבעגעג רע טָאה -- ! ןרעוו רעּטעב רע טעוװ ,העש 24 ףיוא (הסיפת) עזָאק ןיא
 רעד טימ ןענאטשעג טייצ עצנאג יד זיא סָאװ ,טנאיצילַאּפ םוצ ?עפאב א
 .טייז ןיימ ייב סקיב

 א רעדייא ,?דייב שיטניה א יו רעכינ טסוקענסיוא טָאה "עזַאק" יד

 -ביוטשראפ ,עקניניילק יד .?זייה ןזָאלראפ-טלא ןא ןעוועג זיא סָאד .הסיפת
 טּפאלקראפ ןעוועג ןענייז דעלרעטצנעפ ענעניוצראפ סבעווניּפש טימ ןוא עט
 רעקיצומש ,רעטעקסאנ ,רעליוה רעד ףיוא .טָארד ןקיכעטש ןטכידעג טימ

 דַאנ ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ עשיפרָאד ,ענוואלסָאװארּפ ןגעלעג ןענייז ענַאלרַאּפ
 -יֵלֲאֹּפ רָאנ רעדָא ,ןסוריסייוו יצ ,רענייירקוא ןענייז ייז יצ טסנוװענ טינ ץלא
 ןעמ זא ,טסווועג ָאי ןיוש ייז ןבָאה דאז ןייא רָאנ ..(רעיסעילָאּפ) סעקוש
 ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיוװצ .םישזער ןשיצירּפ ,םעיינ םעד טָא ןסאה ףראד
 -ראפ טינ ךינ יוזא ןבָאה סָאו ,סעקרעמערק ןוא רעמערק ,סענעדיי ןוא ןדיי
 טקוקענסיורא ןבָאה סָאװ ,ןריט ערעייז ראפ טסימ עדמערפ ?סיב סָאד טרעק
 םייב ןייטש קיטנוז ןקילייה םניא טּפאכעג ןעמ טָאה ערעדנא  ,קראמ .םוצ
 זבַאה סָאװ ,ןעוועג סָאד ןענייז ןטנאטסערא עכלעזא טָא .,למערק ןטכאמראפ
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 לטעטש יו ,שרח:זרלמ םעד ,טנאדנעמָאק םעיינ םעד ןגעק טסידניזראפ ריז
 .ןבעגעג ןעמָאנ א םיא טָאה

 -ומשעג ןוא טדערעג ןעמ טָאה םוטעמוא .טניוועג ךיז טָאה ?טעטש
 -רוב ןבואר 'ר ,טָאטש ןופ בר רעד .טסערא ןקידננולצולּפ ןיימ ןגעוו טסע
 ךיז טנאדנעמָאק םוצ ןעמוקעג ,ןטאט ןיימ ןופ השקב רעד ףיוא זיא ,ןייטש
 ,רעטסיימרעגריב רעשיליוּפ רעד ךיוא לידבהל ןוא ,רימ ראפ ןייז ?דתשמ
 .ןפלָאהעג טינרָאג טָאה סע רעבָא .,דניירפ רעטונג א רעניימ ןעוועג זיא סָאװ
 : טגָאזעגסיורא ןיוש טָאה טנאדנעמַאק--"טעטסעיאמ" רעד ךיג יוװ םירָאװ
 ! טנאדנעמַאק זיא רע .ןעשענ סע זומ --- "!עזָאק ןיא העש 4

 -ראפ רעד ןופ ןעמונעגסיורא רימ ןעמ טָאה ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא
 .טנאדנעמַאק ןראפ טכארבעג רעדיוו ךימ ןוא "עזַאק" רעטשופיע

 ? ןביירשרעטנוא ןיוש טסעוו קעדישז ,ונ ---

 ,לוק ןפיוא דיוה ןעירשענסיוא ךיא בָאה --- ! ןיינ ---

 ! עמרוט ןיא קסירב ןייק ךיילג ּפאטע ןטימ ןקישּפָא ךיד לעוו'כ ---

 -- ,קיטולבטלאק טשרמולכמ ןָאטעג נָאז א ךיא בָאה -- ,טוג ---
 -ירטסיד טניַאשזד" רענאקירעמא םנופ רעייטשרָאפ רעד ןעמוק טעוװ ןטרָאד
 .ןעמענסיורא ךימ טעוװ ןוא ,טוג רעייז ךדימ ןָאק סָאװ ,"טעטימַאק ןָאשויב
 -ראפ ןייק טינ ןיב ריא ? טריטסערא דימ וטסלאה טכער א ראפ סָאװ טימ
 םעד ןיא טעברא ךיא ! ךיא ןיב ,רענריב רעשיליוּפ א ןיב דיא .,רעכערב
 תונמלא עקירעגנוה ,עכעלקילנמוא יד טפלעה סָאװ ,טעטימָאק רענאקירעמא
 ךיוא טרעוו ,ןרעל דיא גװ ,לוש יד ןוא ! ?טעטש ןיא רימ ייב םימותי ןוא
 -סיוא ןייא ןיא ןטלאהעג ךיא בָאה -- ! טלעג רענאקירעמא ןופ ןטלאהעגסיוא
 .םיא טימ ריז ןהנעט

 א ךָאנ עיראלעצנאק ןיא טריפעגניירא ןעמ טָאה טנעמַאמ םעד ןיא
 -ןפעג ךיז טָאה ?לוש יד ווװ ,זיוה םנופ סָאבעלאב רעד ןעוועג זיא סָאד .,ןדיי
 ,םינּפ ןסאלב-טיוט א טימ ,רענעקַארשעצ א ןענאטשעג זיא דיי רעד .ןענ
 .טלסיירטעג ךיז טָאה טנעה ענייז ןיא ?טיה סָאד שזא

 -נעמַאק םעד טדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה -- ,רעטנוא ביירש ,םענ ---

 ראפ ןרעמיצ ןייק ןעננידראפ טינ רעמ טסעוו וד זא -- ,יירשעג א טימ טנאד

 !עזַאק ןיא ןציז ןייג דיוא רימ ייב וטסעוו ,טינ ביוא .,לוש רעקסווָאדישז רעד

 ןבירשעגרעטנוא ןוא טּפאכעג טנעה עקידרעטיצ טימ טָאה דיי רעד

 סָאװ ,"רעשרעה םעיינ" םוצ ןגיוא עקידכעבענ טימ טקוקענ ןוא ,ריּפאַּפ םעד

 .ןָאט ןסייה םיא טעוװ רע רָאנ

 רעצנאג ןייז ןיא ףיוא לעטש א ןבעגעג דיז טָאה טנאדנעמַאק רעד
 וצ זײרּפש א ןבענעג ,ןזיוה-"עפלַאנ" ענייז ןיא ןָאטעגניירא טנעה יד ,דייה
 ,ןרָאּפש עקידנגענילק יד טימ לוויטש עטריקאל ,עקיצנאלג ,עכיוה ענייז טימ רימ
 ייברעד .ןיירא םינּפ ןיא רימ וצ ריילנ רעגניפ ןטימ ןעלטייט ןבייהעגנָא ןוא
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 ןעמונעג ריז טָאה רע ןוא ,ןּפיל ענייז ףיוא ןזיוואב דיז עלעכיימש קזוח א טָאה

 : רימ טימ ןצייר

 ,ןטנעמוקָאד ענייז ןזייוו רימ ,(רערעל) לעטישטואנ ןאּפ רעד לָאז -
 ? רערעל א ןייז וצ טכער טָאה רע זא

 .ןרעפטנע םעד ףיוא םיא לָאז ךיא סָאװ טסנוװעג טינ בָאה ךיא

 טימ רימ וצ ןָאטעג ץנאלג א רע טָאה -- ! ? וטסגייווש סָאװ ,ונ -
 -ילג ןעמונעג שזא טָאה טולב סָאד סָאו ןופ ,ךעלענייא ערטסיב ,עיורג ענייז

 .ןרעדָא יד ןיא ןרעוו

 : ןָאטעג גָאז א ךיא בָאה ךדעלדנע

 א ןיא, לוש רעניבאר א ןיא טנרעלעג המחלמ רעד זיב בָאה ךיא --
 ךיז ךיא בָאה -- ,?ביב יד רעדניק יד טימ ןענרעל ךיא געמ םורעד ,הבישי
 ,טנעה ענייז ןופ ןעוועטאר טווודּפעג ךָאנ

 ? ךישז רעמורפ א ,ןיבר א ךיוא ןיוש טסיב וד זא ,סע טסייה ---

 . . . תיציצ ענייד רימ זייוו ָאט

 ףיוא ןוא ,לוק ןקידנעשזריה א ףיוא טכאלעצ ןיוש ךיז רע טָאה ַאד
 -טימ טנאיצילַאּפ רעד ןוא "רעביירש" ןייז ךיוא ןיוש טָאה קידנקוק םיא
 טימ ןוא רימ ףיוא ןָאטעג קוק א קידנריפמוירט לָאמאכָאנ טָאה רע .טכאלעג
 : ףראש ןוא ץרוק ןָאטעג גָאז א תולדג רעשיליוּפ

 . .. ! ןייג ןיוש וטסנַאק טציא --

 -ראפ א ןעוועג ןיוש זיא לוש רעטעדנירגעג-ינ ןיימ ןופ ?רונ רעד
 . . . רעטלניז

 דרע יד ןריולראפ בָאה ךיא

 ייב ןעגנודענּפָא ךיא בָאה המחלמ רעשיליוּפ-שיסור רעד רָאנ ,דלאב
 סעמעוו ,דלעפ קיטש א טימ ןטרָאג א (טארטסיגאמ) ענימג רעשיטָאטש רעד
 ץעגרע ןפָאלטנא ,המחלמ רעד בילוצ זיא ,ןאשטשעמ רעשיסור א ,רעמיטננייא
 טימ ןוא לפָאטראק ,האובת טימ טייזראפ סע בָאה ךיא .,דנאלסור ףיט ןיא
 .תוקרי ראש

 בָאה ַאד ,ןטרָאנ ןיא ןוא דלעפ ןיא ןטעברא ךיא געלפ געט עצנאג
 -ראק ןטייב עגנאל יד "טעקיטַאמעגמורא" ַאד ,זָארג-דליוװ יד ןסירעגסיוא דיא
 -םיוא סָאװרָאנ יד ןופ "סענילעמכ" יד דרע טימ טראשענמורא ָאד ,לפָאט
 יד ןיא "סעקשטיט" יד טקעטשעגניירא ָאד ןוא ,ךעלעקרעגוא ענעגנאגעג
 ץלא ןססאוו ןענעק ןוא זעלקיוו וצ ריז סָאװ ףיוא ןבָאה ןלָאז ייז זא ,סעילַאסאפ
 .רעכעה ןוא רעכעה
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 טנאקאב ןעוועג זיא סָאװ ,המהב .ערעייט א טגָאמראפ ךיוא ןבָאה רימ
 טאהענ ריוא רָאנ רימ ןבָאה ריא ץוח א .עקלָארט --- ןעמָאנ ןטימ לטעטש ןיא
 א ערעדנא יד ןוא עקירָאי-ייװצ א ןיוש ענייא ,ךעלהמהב עקניגנוי ייווצ
 ןיילא רימ סָאװ ,ןפורעג ייז רימ ןבָאה ,"דעלרעטכעט סעקלָארט" --- עקירָאי
 .טעװעדַאהעג ןבָאה

 ףיוא ןעשאפ ןריפסיורא ייז ךיא נעלפ ,רושה רוחלכ ,ןעניגאב רעדעי
 ,רעצעלּפ ענעזַאלראפ ,עטנערבענּפָא יד ףיוא ,"סעקסעראשזַאּפ" עשינכש יד
 עשאּפ יד ?ייוו ,זָארג ןטכידענ ,ןכיוה טימ ןרָאװעג ןסקאווראפ ןענייז סָאװ
 יוזא ייז טימ ךיא געלפ .עמערַא ןא רעייז ןעוועג זיא "ןָאניוװ" ןשלהק ןפיוא
 רוטסאּפ רעשייוג רעד זיב ,סעקסעראשזָאּפ עכייה יד ףיוא "ןייז ?גר הלוע" גנאל
 ראפרעד  .ןיירא דלעפ ןיא עדערעשט עשידיי יד "ןעמענראפ" ןעמוסעג זיא

 ןופ רעקידכעלייק ןוא רעטאז ,רענעש ליפ טקוקעגסיוא רעדניר עניימ ןבָאה
 .פלטעטש ןיא תומהב עשידיי ערעדנא עלא

 טימ אתורבחב ןיינ ךיא נעלפ ,ןתושמשה ןיב עקידתבש יד ןיא ,רעמוז
 -טרעג ערעזדנוא טימ רעדלעפ-האובת ערעזדנוא ןקוקאב ,םינכש עשיריי עניימ
 -עטערעג) "יישזַארוא" רעקירָאי-ייה רעד ןייז טעוו סע סיורג יװ ןצאש ,רענ
 ןוא ןעגנוצאשּפָא יד וצ ןרעהוצ ךיז ריא געלפ ץרא-ךרד סיורג טימ ןוא .(שינ
 ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעטעברא-דרע ערעטלע יד ןוֿפ תוניבמ רעטגָאזעגסיורא
 -תחנ טימ טסוקעג בָאה ריא .,רָאי קילדנעצ-לבאה א ןופ רעמ טרעיוּפעג ַאד
 בָאה ךיא עכלעוו ןיא רעדלעפ ענעסקַאוװעגרעדאנאפ עניימ ףיוא ןגיוא עקיד
 הליפת א ןלָאװקעגנָא טָאה ןצראה ןיא ןוא .עצארּפ ליפיוזא טגיילעגניירא
 . . . רעטרעוו ןייק טאהעג טינ בָאה ךיא רעכלעוו ראפ

 ןיימ זיא ,"ףיסאה נח" רעד ןעמוקעג ןיא סע ןעוו ,טייצ-טסבראה

 ןטשרעג ,ןרָאק : האובת סעּפָאנס ,"ןקָאש" טימ טּפָארּפעגנָא ןעוועג רעייש
 סעלעביצ רעלצנערק טימ ןעגנאהאב ןעוװעג זיא םעדיוב רעד .רעבָאה ןוא
 עצראווש-סייו יד טימ ,עקלַארט ,המהב ענייש יד .העירז ןוא ןסע ףיוא
 ,ךלימ טלעטשענוצ זדנוא טָאה ,םידורבו םידוקע ןופ ,סעטאל עטקעלפעג
 ,ןפיוקראפ וצ ףיוא ןוא ריז ראפ גונענ ןעוועג זיא סָאװ ,זעק ןוא רעטופ

 : תופוע עטאשט א ןעגנאגעגמורא ןענייז ,זיוה ןראפ ,ףיוה ןפיוא

 ןיילא ,טצעזעג ןיילא ןבָאה רימ סָאװ ,זדנעג ןוא סעקשטאק ,רענעה ,רעניה
 ריוא ריז ןבָאה תופוע יד ןופ רעדימראה ןוא ?מוט םעד ןשיווצ .טעװעדַאהעג
 עיולב יד טימ ,עלעזייר ,לרעטכעט דנַאלב ,ןייש רעזדנוא טרעטנַאלּפענמורא
 ,עלענוז ןקיגיוא ץראווש ,ןשירעפיטש ,ןקניניילק םעד טימ ןעמאזוצ ,ןגיוא
 םעד טָא ראפ ..רעלסיפ ענייז ףיוא טלעטשעג סָאװירָאנ דיז טָאה סָאװ ,לריאמ
 ןעוו ליּפש עקידיירפ ערעדנוזאב רָאנ א ןעוועג זיא "לרָאּפ" ןגנוי ןקיזַאד
 .רענעה ןוא רעניה "ערטסאילאכ" רעד וצ ןסע רעייז טלייטעצ ןבָאה ייז

 ןיילא ,ןרָאי עננוי ענייז ןיא ,לָאמא זיא סָאװ ,דמלמ רעד ,עטאט ןיימ
 -סיורא ליפ רעייז רימ טָאה ,ץירּפ א ייב ראדנערא ןזא ,"רָאסעסַאּפ" א ןעוועג
 קאה טימ רעטסיימ רעקידנעטש רעד ,רע .טייסשיטאבעלאב ןיימ ןיא ןפלָאהעג
 ָאד .ןעווערטסיימ ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה ,לבוה ןוא רעמאה טימ ,געז ןוא
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 יד "זצעז" ףיוא ניטש א ַאד ,לבלעק ןראפ לכלעטש א טיובעגוצ רע טָאה
 "עבָאדוכ" ןיימ טָאה יוזא .ץלָאה ןראפ "קעשאדָאּפ" א טרָאד ןוא זדרנענ
 .ןסקאוו ןייא ןיא ןטלאהעג

 ,ךיא סָאװ ,ןשודיחּפָא טנעקעג טינרָאג ךיז ןבָאה םייונ עשינכש יד
 אזא ןייז לָאז ,טלטיטאב ךימ ןבָאה ייז יוװ ,"רָאסעפָארּפ" רעשידיי ,רעננוי א
 טימ ,ןיב א יו טעבראעג עקאט בָאה ךיא .סָאבעלאב רענעטָארעג ,רעטוג
 ןשיפרָאד ןיימ ןיא ןבעל עקַיור ,עליטש סָאד .טפאשביל טימ ןוא סיילפ
 -עג ןיב ךיא טניז .טקידירפאב ןצנאגניא ךימ טָאה ,עיוואטסאז ,עלעטעטש
 אזא ןופ דליב א ךיז ראפ ןלָאמעג רדסכ ךיא בָאה ןייזטסנוואב ןיימ וצ ןעמוק
 ןשילביב:שידיא םעד ןופ רעטקאראכ םעד ןנַארט לָאז סָאװ ,ןבעל-עילימאפ
 -- רעדניק ענייד ןוא ,קָאטשנייװ רעקיטכורפ א -- בייוו ןייד" יו ,רענייטש

 ןעזעג טציא ךיא בָאה ץלא סָאד טָא ."שיט ןייד םורא ןצנאלפ טרעבלייא יו
 . . . ריז ייב

 סָאװ ,סנטשרע .ליֹוװ ןוא טוג ןעוועג עקאט טלָאמעד רימ זיא סע ,ָאי
 ןנייא ןיימ טנידראפ בָאה ךיא ,ןעמוקנָא טינ הלילח םענייק וצ ףראד דיא
 רעד ןיא ,ךיא בָאה ,סנטייוצ .םינּפ ןיימ ןופ סייווש ןטימ טיורב ?קיטש
 -אנ עסיוועג א ,תילכת א ,ןיז א ןענופעג המדא תדובע רערעווש רעקיזָאד

 ןטלָאװ ןדיי עלא ןעוו זא ,ןזיועגסיוא רימ ךיז טָאה סע .עעדיא עלאנָאיצ
 ,ןשטנעמ-דרע ןרעוו ןוא ,יירעמערק יד ,תוסנרּפ-טפול ערעייז ןפראווקעווא
 -יטנא רעד טלָאװ ,ןרָאװעג ןענייז רעיוואטסאז יד ,רימ יוו ,םירעיוּפ עתמא
 ךיא ןיב סנייא . . . דרע רעד ןופ םינּפ םנופ ןדנווושראפ דיילג םזיטימעס
 בָאה יוזא .טרָא ןקיטכיר ןפיוא ךיז ןיפעג ןיילא ךיא זא ,רעכיז ןעוועג
 .טביולנעג טלָאמעד דיא

 עטשרע" ענעפורעג יוזא יד ןבייהעננַא ךיז טָאה סע ןעוו ,רעבירעד
 טּפאכעגמורא ןכעלטיא טָאה סָאװ ,עקירעמא ןייק לטעטש ןופ ?עיצארגימע
 טינ הטילש םוש ןייק ריס ףיוא הלהב עסיזַאד יד טָא טָאה ,זָאכיסּפ א יו
 טרָאד ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעדירב רענאקירעמא יירד עניימ ןעוו וליפא .טאהעג
 ,ךעלמערקיזייּפש ערעייז ייב "ןבעל א ןכאמ" וצ טעשטומעג ךיז גנאלדןרָאי
 טלָאװ רשפא זא ,ווירב ערעייז ןיא ןענַאמרעד טוװורּפעג לָאמנייא טינ ןבָאה
 ,ייז וצ ןעמוקוצרעבירא ןטאט םעד ראפ ןוא רימ ראפ ןאלּפ א ןעוועג טראפ
 ןשיטסירעטקאראכ ןייז ףיוא טרעפטנעעג ,ןדמל רעד ,עטאט רעטלא רעד טָאה
 : קוסּפ א טימ ןפוא

 םירבק גונעג ָאטינ ןעד זיא יצ ? םירצמב םירבק ןיא ילבמה -
 רעד ןיא שזא ןבראטש ןרָאפ ךָאנ סָאװ וצ ַאט ,םירצמ ןיא ןרעוו וצ זבָארגאב
 . . ? עקירעמא רעדמערפ

 : רענייטש ןיימ ףיוא טרעפטנעענ בָאה ךיא ןוא

 ייוצ עניימ טימ ,לחר-עדיירפ ,בייוו ןיימ ,יתנוז ביל בָאה ךיא ---
 טימ ,רעלהמהב עטעוװועדַאהעגנסיױוא ,ענייש עניימ טימ ,ךעלרעדניק עקנינייש
 םענעדלָאנ ןיא ןגָאי ךיז עלא ןלָאז .ךייט ןשינכש ןוא דלעפ ל?לקיטש ןיימ
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 ,עלעטעטש ןקניליטש ,םענעגייא ןיימ ןיא ,ָאד ןציז ביילב רעבָא ךיא ,דנאל
 לָאמא זיא סע רעכלעוו ףיוא ,דרע יד ,קלָאפ םענעגייא ןוא החּפשמ ןשיווצ
 ,דניק ןיימ ןופ ?גיוו סָאד ריא ףיוא טייטש טציא ןוא ?גיוו ןיימ ןענאטשעג
 . . ! ריא ןופ ןפיולטנא טינ ןוא ןטלאה רעייט ,ןבָאה ביל ךיא ?יוו

 2 א א 8 *+

 ןשיפרָאד-שילידיא ןיימ וצ ףוס א ןעמוקענ זיא טכירענמוא רָאנ רעבָא
 -שעמ ןוא רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיוּפ רעטערעדנוה ,לטעטש ןיא ןבעל
 -נעשזעב ןעוועג טייצ עצנאג יד ןענייז סָאװ ,סאג רעשייונ רעד ןופ סענאשט
 קירוצ ןרעקמוא ריז ןעמונעג גנולצולּפ ןבָאה ,דנאלסור ןיא ףיט ץעגרע סעצ
 טּפעלשענ ריז ייז ןבָאה םישדח ןוא ןכָאװ .,דרע לקיטש ןנייא רעייז וצ ,םייהא
 טָאה סָאװ ,געווײיסַאש ןגנאל םעד רעביא רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז טימ
 ייז זיב ,קסירב-שטיוואנאראביקסנימ-קסנעלָאמס-עװקסַאמ רעביא ןניוצעג ריז
 .םייהא ןבילקרעד זיא סע יוװ דיז ןבָאה

 ןבָאה ,עיואטסאז לטעטש ןיימ ןיא "םירעיוּפ" עשידיי יד רָאנ יוװ

 ,רערלעפ יד ןופ םיטאבעלאב עקידרעירפ יד ,"טסענ" עטכירעגמוא יד ןעזרעד
 ייז סָאװ ,רענטרעג יד ןוא רעדלעפ עשייונ יד .קערש:טיוט א ןלאטאב ייז זיא
 ,סייוש רעייז טימ טעבראאב ןרָא-המחלמ עגנאל יד ןופ ךשמ ןיא ,ןבָאה
 טייצ רעד ראפ .ענעגייא ערעייז ראפ טכארטאב טאהעג גנאל ןיוש ייז זבָאה
 רעבירג ,האובת טימ ןרעייש ןדנ ןיא ןבעגענניירא ,רעדניק טכאמענ הנותח
 עקידרעירפ יד וצ ןבענרעביא טפראדענ טציא ייז ןעמ טָאה ,?פָאטראק טימ
 דלעפ ןייז ןענופענ טָאה ןאשטשעמ רענעמוקעגקירוצ רעד ,םיטאבעלאב עשייוג
 א ןַא ןבילבעג בור יּפ לע זיא דיי רעד רעבָא ,טינש ןטיירנ א טימ טייזראפ
 .ּפַאק ןרעביא דאד א ןָא ךיוא ןוא סיפ יד רעטנוא ןדָאב

 טגנערב הכולמ עשיליוּפ יד יו ןעזעג ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ףיוא ייז טצעזאב ןוא םירעיוּפ רעקילדנעצ עיזעלש ןוא עינאנזַאּפ ןופ ּפָארא
 טגרָאזאב יז .םיצירּפ עשיסור ענעפָאלטנא יד ןופ דרע רעטעפ ,רעכייר רעד
 ייז ידכ ,םירישכמ-דלעפ עקיטיונ ערעדנא עלא טימ ןוא יק טימ ,דרעפ טימ ייז
 -עג יד ןשיליוּפראפ וצ רעכינ סָאװ ןפלעה ןוא ןביילב וצ ןבָאה קשח ַאד ןלָאז
 עזָאלדרע קילדנעצ עכעלטע יד ןופ לרוג רעד רעבָא . . . דרע עשיסור ענעזעוו
 טָאה .,ןעגנאגעגנָא טינ ןצנאגניא הכולמ רעשיליוּפ רעד זיא םירעיוּפ עשידיי
 .ןָאטעג ייוו ןעייווצ ןיא ךָאנ סע

 ןעגנאגעגמורא ןענייז םירעיוּפ עשידיי ,עזָאלדרע ,"עזָאלמייה" יד

 יד ןריפוצניירא ןיהּוװ וליפא ןעוועג טינ .עטלפייווצראפ ןוא ענעגַאלשרעד

 ןוא טצפיזעג ןעמ טָאה .?דרעפ ןטימס המהב עטעוװעדַאהעגנסיױוא ענעגייא
 קידנעטש זיא דיי רעד סָאוװ ,עילָאד רעשידיי רערעטיב רעד ףיוא טצכערקעג
 . . . רעקירעביא ןא ,רעדמערפ א םוטעמוא ןוא

 ןיימ ןיא םירעיוּפ עשידיי עזַאלדרע קילדנעצ עכעלטע יד טָא ןשיווצ
 . .. . דרע ןָא רעױּפ א ןבילבעג ךיוא ךיא ןיב ,עיוואטסאז עלעטעטש
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 ןרעגנוה תומהב עשידיי

 ייב ןרעוו ןבייהעגנָא גָאט רעדעי טימ טָאה סאנ עשייוג ,עשינכש יד
 ןיקא גָאט וצ גָאט ןופ טרעוו סאג עשידיי יד יו קידנעעז .רעקידרעּפַאה ריז
 -עמא "רעקסווָאדישז" רעייז וצ ןפיול ,ךיז ןרָאפעצ ןדיי ;רעכאווש ,רענעלק
 ןּפאכראפ וצ קשח רעקילַאמא רעד טנערבעצ רעדיוו ריא ייב ךיז טָאה ,עקיר
 -ןדיי םיא ןכאמ ןוא ,(דלעפ-עשאּפ) "ןָאהיװ" ןשלהק םעד ןצנאגניא ךיז ראפ
 -תסירד ןייק םיא וצ ןבָאה טינ רעמ לָאז המהכ עשידיי ןייא ןייק זא יוזא ,ןייר
 ,לגרה

 רעטלא ןא טיול סָאװ ,"ןָאהיװ" ןשלטעטש עקיזָאד םעד טָא רעביא

 םיא טָאה סָאװ ,ץירּפ ןשידיי ןכייר א וצ טגננאלאב לָאמא רע טָאה עדנעגעל

 עגנָא ,המחלמ רעד ראפ רָאנ ,גנאל-ןרָאי זיא ,לטעטש םוצ טקנעשעגקעווא

 "ידיי רעד ןוא סאג רעקסנאשטשעמ רעד ןשיוװצ תקולחמ עקראטש א ןעגנאג

 טימ ,סנקעטש טימ טנפַאװאב ךיז םייוג יד ןבָאה לָאמנייא טינ .סאג רעש

 ןביײרטּפָארא ןּפָאלעג ןוא טנעה יד ןיא סעסָאק טימ ןוא סעקליוו טימ, ןשטייב

 סָאװ ,ןדיי יד .דלעפ-עשאּפ ןשלהק ןקיצנייא םנופ "סעניטַאקס" עשיריי יד

 .ןגיושעג טינ ךיוא ןבָאה ,ךעלעביז:עּפיש ןייק ןעוועג טינ ךיוא ןענייז
 .םידדצ עדייב ןופ ןסינ טלָאמעד ריז טגעלפ טולב

 -עגנָא טָאה ,"עסקאט" רעד ןופ טלעג ןעמונעגסיורא טָאה ?לטעטש
 -רעבונ רעד ןיא שזא טראּפשעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןטאקָאװדא עטמיראב טלעטש
 יד זיב ,סעצַארּפ רעד ןניוצעג דיז טָאה גנאל-ןרָאי .גרוברעטעּפ ןיא ןוא עינ
 תומהב ערעייז ןעשאּפ ןנעמ וצ טכער רעייז טפמעקענסיוא טראפ ןבָאה ןדיי
 . .. . םיריזח עשייונ יד טימ םענייניא ,"ןָאהיוװ" ןשלהק ןפיוא

 -עגסיוא זיא סע זיב ?טעטש ןיא גנאל-ןרָאי טריפעג ךיז טָאה יוזא
 -פיוא רעדיוו סאנ עשייונ יד טָאה טציא .המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכַארכ
 רעד וצ סעיזנעטערּפ עקילָאמא עריא ןעיינאב ןעמונעג ןוא ּפָאק םעד !בייהעג
 טשרעהעג טינ לָאמנייק טָאה סאג רעקסנאשטשעמ רעד ןיא םגה .סאג רעשידיי
 סָאװ ,םייוג ענוואלסָאװארּפ עקיטכרָאפ-סטָאנ יד ; תיב-םולש רערעדנוזאב ןייק
 -יוטאק ערעייז ףיוא האניש טימ טקוקעג ןבָאה ,טייהרעמ רעד ןיא ןעוועג ןענייז
 רלאב ןבָאה ,לארשי-תאניש וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעבָא ,םינכש עשיל
 ןוא סעדווירק ענעגייא ערעייז ןֵא ןסעגראפ ןּפורג עזעינילער עכעלטנייפ עדייב
 ... סאג עשידיי יד טסאהעג תופתושב

 רעצנאג רעייז ןפורראפ לָאמנייא טינ ןיוש ןבָאה סענאשטשעמ יר
 ןעמוקעג ןיא טציא זא,; ןטלאהעג ןבָאה ייז .הפיסא ןא ףיוא "עדאמארה"
 ,סנטשרע .סעיציבמא עטלא ערעייז ןכעלקריווראפ וצ טייצ עקיטסניג יד ייז ראפ
 ןבָאה ,לטעטש ןיא הפירש רעד ןוא המחלמ רעד בילוצ זא ,טסנוועג ייז ןבָאה
 ץראווש ןבירשראפ ןענאטשענ זיא סע ּוװ ,ןטנעמוקַאד יד ןרָאלראפ ןדיי יד
 ןבָאה ,סנטייוצ ;"ןָאהיוװ" םעד ןיא קלח ןכיילג א ןבָאה ייז זא ,סייוו ףיוא
 ןבָאה סָאװ ,סעקנָאל ןוא רענטרעג ,רעדלעפ עקימורא יד זא ,טהנעטעג ייז
 ןיוש ףראד אליממ ,ייז וצ יוװ ייס ןיוש ןעגנאלאב ,ןדיי יד וצ טרעהעג לָאמא
 ."ןָאהיװ" רעד ןצננניא ייז וצ ןרעהעג דיוא
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 יד .טעשארטסעג ןוא טציהענ ,טכַאקענ ריז טָאה "עדאמארה" יד
 וליפא ןיוש ןבָאה ערעגניי יד .טציהעצ קראטש  ןרָאװעג ןענייז רעטימענ
 ןשלטעטש ,ןטיובעגסיואדיינ םעד ןעמענוצ דלאב ןלעוו ייז זא ,זנָאז וצ טנאוועג
 םיא ןיא ןטלאהוצּפָא ףיוא ,ענימנ א ןיא ןעלדנאווראפ םיא ןוא שרדמ-תיב
 ."סעקדָאכס" ערעייז

 ,סענאשטשעמ יד טמעראילעג ןוא טלמוטעג ןבָאה ןעמעלא ןופ רעמ
 ייז .טעקאנ ןוא םערָא דנאלסור ןופ ןעמוקענ קירוצ גנאל טינ ןענייז סָאװ
 ףיוא יו ,ןדיי עשלטעטש יד ףיוא ןסָאנענסיוא טייקטרעטיבראפ רעייז ןבָאה
 ,לזאזעל ריעש ןקידנעטש םעד

 ןוא רעיירש יד ,םירבדמה ישאר יד ןעוועג ייז ןענייז תופיסא עלא ייב
 ןפורעג ןוא ,לבעווש ןוא ךעּפ ןטָאשעג ,טעצעהעג ןבָאה ייז ,ןרָאטאטינא יד
 יד טּפאכראפ ןבָאה סָאוװ ,סעקיוועשלאב יד ,ןדיי עלא ןופ ןעמענ וצ המקנ
 םעד טכארבעגמוא ,"איסָאר אקשוטאמ" יד טכאמעג בורח ,סעווקרעצ עקילייה
 .םישרוי יד ,"סעקינדעלסאנ" ענייז טימ "אקשויטאב ראצ"

 א ןדנוצעגנָא ךיוא ייז ןבָאה "דייר ערענָאיצולַאװער" ערעייז טימ
 ןוא ,םיפונ-ילעב ערעקידבשוימ רעמ יד ,ערעטלע יד ייב וליפא ,האניש א ,סאה
 ; ןעירשעג ןבָאה םענייניא עלא

 ןופ טייצ רעד ןיא סעדישז יד ןופ ןטילעג נונעג ןיוש ןבָאה רימ ---
 ! (ןשטייד יד) "סעצמעינ" יד

 ערעזדנוא ןופ טפאז םעד ןניוזענסיוא ,סעקוואיּפ יו ןבָאה ייז --
 ! רעדלעפ

 ! סעדישז יד טימ יִאלַאד ---

 . . ! ודנוא טימ זיא טכאמ עשיליוּפ יד ---

 -ָאקס" עקסווָאדישז יד ןנָאיראפ ןלעוו רימ ,דעלרעדירב ,טמוק ---
 ! "ןָאהיוװ" זכעלטסירק רעזדנוא ןופ "סעניט

 טציא סאג עשידיי יד טָאה ,םייונ יד ןֹופ ןעיירשעג עקיזָאד יד ףיוא

 עשלטעטש עקילַאמא יד .ץכערק א טימ זיולב יו ןרעפטנע טנעקעג טינ רעמ
 יד ןעוועג קידנעטש ןענייז סָאװ ,ןדיי עצלָאטש ,עטנוזעג יד ,"סעקינדעבאי"

 ןפיוא ןעוועג גנאל ןיוש ןענייז ,דובכ ןשידיי םעד ןקידייטראפ וצ עטשרע
 ךָאנ ןענייז סָאװ ,ערעטלע יד .ןרָאפעצ ךיז ןענייז ערעגניי יד .תמאה םלוע
 .םייוג יד טימ ריז ןטסעמראפ וצ חוכ ןייק טאהעג טינ ןיוש ןבָאה ,ןבילבענ
 ןלעװ רעטעּפש יצ רעירפ ;עניה ןייק טינ ראפ טכארטאב ןיוש ךיז ןבָאה ייז
 .עקירעמא ןיא רעדניק ערעייז וצ ןרָאפקעװא ךיוא ןיוש ייז

 ןוויכב סענאשטשעמ יד ןבָאה ,ןגרָאמירפ ןקידרעמוז ,םענייש א ןיא
 ןוא ,רעדלעפ-עשאּפ עטונ ,עקידנעטש ערעייז ןופ סעדערעשט יד ןעמונענּפָארא
 ערעייז ."ןָאהיוװ ןיקסוואדישז" ,ןרענַאמ ,ןעמערַא ןפיוא ןבירטענפיורא ייז
 -ראפ ייז ןוא תומהב עשידיי יד ףיוא טניה יד טציירעגנַא זכַאה רעכוטסאּפ

 .לקניוו ןקיּפמוז א ןיא טייוו ץענרע ןבירט
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 ןעקנוזראפ ןענאטשעג גָאט ןצנאג א ךעבענ ןענייז תומהב עשידיי יד
 רעייז ןליטש וצ סָאװ טימ ?זערג ןירג א טרָאד טכוזענ ,עטָאלב רעפיט דעד ןיא
 -נוהעגסיוא ,עטָאלב ןופ עטרימשעגסיוא .ןעניפעג טנעקעג טינ ןוא רעגנוה
 .םייהא טרעקענמוא טכאנראפ ריז ייז ןבָאה ןטייז ענעלאפענייא טימ ,עטרעג
 עקירעגנוה ערעייז .טנעוו יד טעשזירנעג ,ןלאטש יד טניילעגנייא ןבָאה ייז
 ,לטעטש ןשידיי ןרעביא ןגָארטעג טייוו ךיז ןבָאה ןעיירשעג

 ןבָאה ,תומהב יד ןופ יירשעג-רעגנוה ןטלייווצראפ ןקיזָאד םעד ןיא

 טינ זא ,טגָאזעגנַא טָאה סָאװ, ןזָאלב-רפוש ןקירעיורט ןימ א טרעהעג ןדיי יד

 עכלעוו ןופ ,רעלמהב עביל ערעייט ערעייז וצ ףוס רעד ןיוש ןעמוקעג זיא רָאנ

 ןיוש דיז טרעטנענרעד סע רָאנ ,הנויח ?קיטש א ןניוצעג טציא זיב טָאה ןעמ

 . ...לטעטש ןשידיי םענעסעזעגנייא-טלא רעייז ןופ ףוס רעד ךיוא

 טוט סעקלָארט

 ,לטעטש ןיא המהב עטסנעש יד ןעוועג זיא ,עקלָארט ,עלהמהב רעזדנוא
 טנָאמראפ טָאה יז .ןעוװעג אנקמ םייוג ןוא ןדיי זדנוא ןבָאה טסיזמוא טינ
 עריא .ןטעלנ וצ םענעגנא ןעוועג זיא סָאװ ,לעפ עקיצנאלנ-סייוו-ץראווש א
 א ּפָאק רעד .עצלָאטש ןוא עכיילג ,עטצינשעגסיוא יו ןעוועג ןענייז רענרעה

 לדייו רעד :;עקידנאטשראפ ,עגולק ןגיוא ;עכעלטיירב א עדרַאמ יד ,רעניילק

 -מערופעגסיוא זא יוװ ןעווענ זיא רעּפרעק רעצנאג רעד .,לכענק יד זיב ,רעגנאל א

 ןיא ,ןעזסיוא ןצנאנ ריא ןיא .טנאה סרעלטסניק א ןופ רעטקַאטעגסיױא ןא ,רעט
 רעכעלטיא .ןח רעשיצירּפ ןימ א סעּפע ןנעלענ ןיא גנוטלאה רעצנאג ריא
 א ריא ףיוא ןּפאכ וצ טלעטשענּפָא ךדיז טָאה ןיינייבראפ ןעזעג יז טָאה סָאװ

 ,טרעדנווואב יז ןבָאה עלא  ,קוק

 ,סױא-רָאי ןײא-רָאי ,דעלטקניּפ טנעלפ יז סָאװ ,דעלבלעק סעקלָארט
 רעייז יוװ ,ןטָארעג יוזא ןוא ןייש יוזא ןעוועג ןענייז ,טלעוו רעד ףיוא ןעגננערב
 עריא ןפיוקוצּפָא ןנָאי ריז ןדיי ןוא םייונ ןנעלפ טייוו ןופ ןוא טנָאנ ןופ ,עמאמ
 טיול םירָאו .רוד אזא ריא ןופ ןעוועדָאהוצסיױא ,"עלודַאה" ףיוא רעדניק
 ןופ שזא -- סוחי ןסיורג רָאג ןופ טסאטשענּפָא יז טָאה ,ןנַאז ןנעלפ םיניבמ
 . . . תומהב עקידתוחי ןופ דנאל עטמיראב סָאד ,דנאלַאה

 .ןעוועגנ יז זיא ןרעסע עסיורג אזא ,ןזעוועגנ זיא יז ןייש יו טקנוּפ ןוא

 טלָאװעג יז טָאה ,ןבעגעגנ ריא טָאה ןעמ ?פיוו .טנעה יד ןופ ןסייר טנעלפ יז

 ,ןעגנאלרעד רעטניוו ריא טנעלפ ןעמ סָאװ ,ןסע-?פעש ןסיורג םעד  .רָאנ
 .גנוצ ןטימ אנד םעד ןקעלסיוא ןוא ייווצ-ןוא-סנייא ןעננילשנייא יז טגנעלפ
 קישַאק א ןַאט ּפאכ א ,זיוה-ריפ ןיא ןענעבננניירא ךיז יז טנעלפ לָאמנייא טינ
 גנירצלא יז טָאה ןסעגעג ,ןפַאלטנא םיא טימ ןוא רענרעה יד ףיוא לפַאטראק
 ,קארוב א ,יורטש זיא יורטש ,ייח זיא ייה ; טכאמעג רָאנ ריז טָאה סע סָאװ
 ,טכעלש טינ ריוא זיא --- עלעביצ א ,ךעטער א ,טוג עדאווא זיא --- רעמ א
 עתמא ןא ,עקרעסערפ א ,עקרעשאנ א לָאמנייא ןעוועגנ ןיוש זיא יז .ןסע יבא
 ! עצינאבוסו ל?וז
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 ,ןטיה וצ יז ןגיוא טנזיוט ריא וצ ןבָאה טפראדענ ןעמ טָאה רעמוז
 ןיא ןכש םוצ ןּפאכניירא טינ ריז לָאז יז זא ,דיראי א ףיוא בנגנ א טיה ןעמ יו
 ןקאמשעג ,ןסיז א שאנ א ןּפאכ טנעקעג טָאה יז ּוװ ,ןטרָאנ ןיא יונ םוצ ,רלעפ
 ייוצ ןוא סנייא טנעלפ יז סָאװ ,לכעטער גנוי א ,לקארוב א ,לרעמ א ,לזערג
 .ןעגנילשּפָארא

 -ייצאב ןיוש ןענייז תומהב עשידיי יד .טסבראה רעד ןעמוקעג זיא סע

 ףיוא זיולב ןזיוועגנָא ןייז ןוא ןלאטש יד ןיא ןייטש וצ ןעגנוווצעג ןעוועג סנט

 יד עקלָארט .םיטאבעלאב עמערַא ערעייז ןופ "טיורב ןעוואקסאל" םעד

 טגיילעגנייא שממ טָאה יז .ןסיוו טלָאװעג טינ םעד ןופ רעבָא טָאה ,עקרעשאנ

 "עג קידנעטש עריא סָאװ טכארבעגפיוא קראטש ןעוועג זיא יז ,לאטש יד

 .ןסע ןטימ ןהלוועאב יז ןעמונעג סעּפע סנטצעל ןבָאה םיטאבעלאב עיירט

 סעּפע ,רעגראק ,רענעלק ןרָאװעג סעּפע ןענייז סעיצרָאּפ עטלייטעגוצ ערעייז

 ייז ןוא ,ןעור טינ יז טזָאל ,ריא טעשטוקַאד רעגנוה רעד .לָאמא יוװ טינרָאנ

 ןופ טנאוו טייז רענעי ףיוא יו ,יז טרעה ָאד ןוא .קידנסיוו טינ ךיז ןכאמ
 ענירג ךָאנ ערעייז ףיוא יירפ ןוא קנארפ תומהב עשייונ יד םורא ןעיינ ,?אטש

 ייז יו טרעה יז ;רענטרענ ענעבַארנעגסיױא סָאװ:רָאנ יד ףיוא ,סעקנַאל

 סָאד ןוא גראוונירג םנופ "החכש" ,"טקל" םעד ןייצ עטנוזעגנ טימ ןעשטמארכ
 טפור ,טצייר סָאװ ,זעקורמ ןטאז ,ןכעליירפ רעייז טרעה יז ,זָארג עקאמשענ
 ? ייז ןופ שרעדנא ןייז יז לָאז סָאװראפ אט .ףושיכ א טימ יװ טיצ ןוא
 ןיוש ,המהב עשידיי א ,יז לָאז סָאװראפ / ? ןסינעג טינ ךיוא יז לָאז סָאװראפ
 ןטלייטענוצ ,ןגראק םעד ףיוא זיולב ןזיוועגנָא ןייז ןוא לאטש ןיא ןייטש ןפראד
 . ..3 טנאה סנשטנעמ ןופ ןסיב

 רעד ןופ ןּפאכוצסיורא ךיז יוזא יו תוצע ןכוז ןבייהעגנָא יז טָאה
 עקיציּפש עריא טימ טעבראעג ננאל יוזא טָאה יז ."הסיפת" רעטראּפשראפ
 -רעבירא ,לאטש ןופ ריט יד ןלארּפוצפיוא ןעגנולעג ריא זיא סע זיב רענרעה
 ,עקנָאל רעשייונ ,רעשינכש רעד ףיוא ןפיולטנא ןוא ןאקראּפ םעד ןעגנירּפש
 ראפ ןעמונעג ריז קשח סיורג טימ ןוא ,לטרע ןטוג א ךיז ראפ דלאב טכוזענּפָא
 אזא טימ זָארנ עקאמשעג סָאד טּפוצעג ,דניוושעגנ ,ךיג טָאה יז .הליכא רעד
 .טייצ רעצנאג רעד ראפ ןסענָא טלָאװעג ןיוש דיז טלָאװ יז יו ,טיטעפא

 ןוא רעייפ םייב ןסעזענ ןענייז סָאװ ,רעכוטסאּפ יד ןבַאה ָאד רעבָא

 עטנאקאבמוא ,עדמערפ א סעּפע זא ,ןעזרעד גנולצולּפ ,לפָאטראק ןטָארבעג

 זא ,טנעקרעד דלאב ןבָאה ייז .ערעייז ןשיווצ טּפאכעגניירא ךיז טָאה ,המהב

 רעד ןדנוצעגנָא ייז ייב ךיז טָאה . . . עקשיריי יד ,עקלָארט ךָאד זיא סָאד

 טלגנירעגמורא יז ןעמ טָאה ,המהב רעשידיי א ןופ הּפצוח רעד ףיוא סעכ

 סנקעטש טימ ןעוועטאק ןוא ןגָאלש ןעמונענ יז טָאה ןעמ ןוא ןטייז עלא ןופ

 -סיורא יז רימ ןבָאה עקידעבעל א םיוק זא ,החיצר אזא טימ ,ןשטייב טימ ןוא

 .טנעה עשיחצור ערעייז ןופ טעוועטארעגנ

 וצ טרעהעגפיוא ,ןעקנערק ,"ןעינכ" ןביוהעגנָא דלאב טָאה עקלָארט

 טקוקעג .ןענאטשעג יו ןגעלעג רעמ ןיא יז .,ןהרג-הלעמ טרעהענפיוא ,ןסע

 ערעייט : ןטעבעג ךיז טלָאװ יז יו ,ןניוא עקיטעמוא עריא טימ זדנוא וצ
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 ךיא ,רימ טפלעה .רימ וצ ןָאטעג טָאה ןעמ סָאװו טעז ,עניימ םיטאבעלאב
 טעוועטאר אט ,טרענעג רייא ךלימ ןיימ טימ ,ךייא וצ טונ יוזא ןעוועג ךָאד ןיב
 . ... ןבעל קראטש יוזא ךָאנ ךיז טליו סע .דימ

 עלא ןָאטעגסיױא ןבָאה רימ .ןעוועטאר טלָאװעג יז ןבָאה רימ יוװ ,ָא
 ,רעפרעד עקימורא יד ןופ ,"סרעכאנז" ןפורעג .םלועבש תולונס עלא ,ןעלטימ
 רעבָא טָאה סע .טכארבענּפָארא "טָאטש" ןופ רעשדלעפ ראנירעטעוו םעד
 -ענרעטנוא רעבעל ןוא גנול םעד ריא ןבָאה םיחצור יד .ןפלָאהעג טינרָאג
 רעכאווש ץלא ןרָאװעג גָאט רעדעי טימ זיא עקלָארט ערעייט ,ענייש יד ,טקאה
 ךיז טָאה יז יו ,ָא ,ןוז רעד ףיוא רעטוּפ יו ןעננאנעגנייא ;רעכאווש ןוא
 טיוט רעד רעכָא ,טיוט םעד ןגעק תוחוכ עלא טימ טלננארעג דעבענ סע
 .... ןעמוקעגייב יז טָאה

 ןעמענוצ יז ןנַאװ ןסיורג ןטימ ןעמוקעג ןענייז "רעדניש" יד ןעוו
 וצ טאהעג ארומ ,ןטלאהאב בוטש ןיא ךיז רימ ןבָאה ,"טכער ריא" ןָאט ןוא
 ןציז ןבילבעג ןענייז ריס . . . ןגיוא עטזיילנראפ עריא טימ דיז ןענענענאב
 ןיא קידלוש ןעוועג ןטלָאוװ רימ יוװ ,ןניוושעג ןוא ּפעק ענעזָאלענּפָארא טימ
 . . . טיוט ריא

 "הלגע סיקסבארגי

 זא ,"ָאגעװס ַאד יִאווס" ןופ גנוזַאל רעלאנָאיצאנ רעשיליוּפ רעד טָא
 -טסירק םעד ,רעדורב םענעגייא ןייז ייב ןפיוק רָאנ לָאז ,קאילַאּפ רעד ,יוג רעד
 ,עשראוו ןיא ןטימעסיטנא יד ייב ןרָאװעג ןרָאבעג זיא סָאוװ ,רעמערק ןכעל
 ,"ןסערק" יד ףיוא ךיוא ןקריוו ןעמונעג טציא טָאה ,המחלמ רעד ראפ דָאנ
 עכעלטסירק ןעיוב וצ ףור רעד ןעוועג זיא סָאד .לונליג רעדנא ןא ןיא רָאנ

 ןפיוקראפ ןוא ןפיוק רָאנ לָאז רעױּפ רעכעלטסירס רעד .ןוויטארעּפָאאק
 עשידיי יד ןצנאגניא ןדיימסיוא ןעמ טעוװ םורא יוזא .,ןיטארעּפָאָאק םעד וצ
 לָאז עינאווערַאה ערעווש סרעױּפ םעד זא ,ןזָאלרעד טינ ןוא ,יירעלטימראפ
 ,טנעה עשידיי ןיא ןלאפניירא

 ןעמונעג ץנענילעטניא עשיליוּפ ,עשלטעטש יד טָאה קעווצ םעד בילוצ
 -יפרָאד ןוא רעקסנאשטשעמ רענװאלסָאװארּפ רעד וצ ןענהפנחוצ ,זראשוצ ךיז
 רעד זא ,ןלענקוצנייא ייז טימ ןבייהעננָא טָאה ןעמ גנורעקלעפאב רעש
 ןוא ּפָא טראנ ,רעדניש-טיוה א זיא רחוס רעשידיי רעד ,רעמערק רעשידיי
 .רעױּפ ןעמערַא םעד טלדניוושאב

 -ןסאמ ןפורראפ ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ןרָאפעגמורא ןענייז ןרָאטאטינא
 -פיוא טיירּפשראפ ,םלוע ןשרעיוּפ םעד טרעלקענפיוא ,טדערעג ,ןעגנולמאזראפ
 ,ךארּפש רעשיסור-סייוו ןוא רעשינייירקוא רעד ףיוא אקווד דעלטעלב-נולפ ,ןפור
 ,ייז ראפ ךיז טניול סע זא ,ןטקאפ טימ טשרמולכ ןזיוועגנָא טָאה ןעמ נו
 .ןויטארעּפָאַאק ךיז ראפ ןפאש וצ ,ןסערעטניא עקיטולב ,ענעגייא ערעייז בילוצ
 א ןכעלקריווראפ וצ ןעוועג ןסיוא טינ הלילח ָאד זיא ןעמ זא ,ךיז טייטשראפ
 ןיא טינ יוזא ךיוא ַאד טָאה ןעמ .םזילאיצַאס ןופ עעדיא זיא טינ עכלעוו
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 םיא ,ןדיי םעד ןפערט וצ רקיע רעד רָאנ ,רעױּפ םנופ הבוט יד טאהענ ןעניז
 ןקעטש-רעדנאוו םעד ןעמענ וצ ןעגננווצעג ןייז לָאז רע זא ,ןרינַיור וצ יוזא
 .ןיירא טנאה ןיא

 -וצסיורא יו תוצע טכוזעג קידנעטש טָאה סָאװ ,הכולמ עשיליוּפ יד
 ןיא ןטלאהעגנ ראפרעד ןוא ,עירטסודניא ןוא רחסמ ןופ ןדיי םעד ןסיוטש
 ןכעלטסירק א םיא ףיוא טניילענפיורא ןוא ?דנאה םעד ןריזילאנָאיצאנ ןייא
 קאבאט רעשידיי רעד טימ ןָאטענ ןיוש סע טָאה יז יוװ ,לּפמעטש-סגנוריגער
 עכעלטסירק ןפאש וצ גנוזָאל םעד טָאה ,לָאהָאקלָא ןוא ןייוו ,עירטסודניא
 טלָאװעגנ יז טָאה ייברעד .טנאה רעלופ רעד טימ טציטשעג ןוויטארעּפָאָאק
 -ארעּפָאָאק עקיזָאד יד טָא ןלעוו ,סנטשרע ; ןזָאה ייווצ ןפערט סָאש ןייא טימ
 עציטש ריא טימ יז טעוװ ,סנטייוצ .?לדנאה ןשידיי םעד ןכערבעצ ןוויט
 ,ןקידנגעוורעביא ,ןסיורג םעד טָא ךיז וצ ןרעטנענרעד ןוא ןדניבוצ ןפלעה
 טרעהענפיוא טינ ץלא ךָאנ טָאה סָאװ ,טנעמעלע םענװאלסַאװארּפ ,ןשרעיוּפ
 . . . רעדורב ןשיסור םוצ ,ץינערגנ ןטייווטינ םוצ ,ןיהא ןקוקוצרעבירא
 יד ןבָאה ?ייוורעד ץנעגילעטניא עשיטַָאירטאּפ ,עשיליוּפ יד טָא טעוװ בנא
 סע סָאװ ,ןעז ןוא ןרעה ,רעיוא ןא ןניילוצ ,קוק א ןּפאכ וצ טייקכעלנעמ
 . . . םירעיוּפ עסאמ ,רעדמערפ ,רעסיורג רעד ןשיווװצ רָאפ טמוק

 -ארעּפָאַאק רעד טָא ןבעגעג טָאה קנאב רארנא ןוא ?דנאה עשיליוּפ יד
 סָאװ ןפיוקנייא ןענעק לָאז יז ידכ ,ןטידערק עטצינערגאבמוא גנונעוואב רעוויט
 -עג טָאה סָאד .זײרּפ ןרעקיליב א ףיוא ןוא הרוחס סמוטנָאװק ערעסערג
 .ןרענַאיצקנופ ןעמענ רעכיג סָאװ לָאז ויטארעּפָאָאק רעד זא ,ןפלָאה

 ענעדַאלעגנָא טימ טרָאּפסנארט רעטשרע רעד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו
 עשיליוּפ יד ןבָאה ,לטעטש ןיא וװיטארעּפַאָאק םעיינ םוצ ,הרוחס טימ ןרופ
 זיא לטטטש עשידיי סָאד רעבָא ,בוט-םוי ןסיורנ א טעװארּפעג סרעריפ-?דער
 . . . טשימעצ ןעוועג

 ןסקאיועצ ןכיג ןיא רָאנ ךיז ןבָאה ןוויטארעּפָאַאק עיינ עקיזָאד יד טָא

 רעפראש א טימ יוװ ןבָאה ןוא ,זןגער א ךָאנ ןעמַאוװש יו ,טנגענ ןצנאנ ןרעביא

 רעשידיי רעד .הנויח רעשידיי ןופ ןעלצרַאװ עטצעל יד ןטינשעגרעטנוא עסַאק

 רעשידיי רעד .טנעה עקידייל טימ םייחא טרעקענמוא ריז טָאה רעײגספָאד

 ןשַארג א טכוזעג ןוא קראמ ןפיוא טיירדעגמורא ךיז טָאה רעלדנעהניילק
 ןקידיילבלאה ןייז ןיא ןסעזעגנ ךיז זיא רעמערק רעשידיי רעד ,טסנידראפ

 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .הנוק א ףיוא ןניוא יד ךיז טקוקעגסיוא מערק

 א רָאפ טמוק ,אנוש זייז ייב ,ויטארעּפָאָאק ןשינכש םייב ,טרָאד יו ןעזעג רע

 רענעגעװ ענעדָאלעגנָא ,עלופ ןריפוצ ןייא ןיא טלאה ןעמ .דיראי רעצנאג
 ןטרָאד ןופ ןעייג םירעיוּפ תונחמ .ןזייארעקא ןא זיב ?דָאנ א ןופ הרחס טימ
 םיא וצ ןָאט קוק א טינ וליפא ןליוו ןוא ,קעז ןוא קעּפ טימ ןדָאלאב סיורא
 .למערק ןיא

 -ךא עשיליוּפ יד טָאה ,הסנרּפ עשידיי יד ןקיטשרעד וצ רעמכָאנ ידכ

 -קיטנוז םעד ןידה רמוח ןצנאג ריא טימ ןעגניווצפיורא ןעמונעג עיצארטסינימ

 ןכעלטסירק ןקילייה םעד ןיא ,רעמערק רעשידיי רעד טָאה םורא יוזא .ור
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 ןעננוװצענג זיא ןוא ,?מערק ןייז וצ טנָאנ ןיינוצ וליפא טרָאטענ טינ ,גָאט
 .דנאנאכָאנ בוט-םוי געט ייווצ ןרעייפ וצ ןעוועג

 ןפיוא ןעלנַאה ןייא ןיא ןטלאהעג הכולמ עשיליוּפ יד טָאה םעד זוח א

 עשיטסאטנאפ ,עקידהנושמ יילרעלא טימ רעלדנעהניילק ןשידיי םנופ ּפָאק
 -אב יד טָא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעטאּפ ףיוא ןטנעטאּפ סימ ,ןרעייטש
 ,"יווָאילדנאה" ,"יוװָאדָאכָאד" ,"יווַאטנורג" : ןעמענ עקירעיורט ,עטנאק
 .ןעגנולָאצּפָא ףיוא ןעגנולָאצּפָא עכלעזא ךָאנ טימ ןוא ..א"א ,"יװַאטארבא"
 רעייטש ןייא ןלָאצוצּפָא טאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ טָאה רעמערק רעשידיי רעד
 ןטלאהעג טָאה ןעמ .רעטירד א ,רעטייווצ א טגָאיעגנַא ןיוש ךיז טָאה סע יו
 ףיוא ןרעדנא םעד ייב רענייא ךעלמידסח תולימנ ןעייל ןפיולמורא ןייא ןיא
 פסיב סָאד טפיוקעגנייא טָאה ןעמ עכלעוו ראפ ,דעלעסקעוו יד ןפיוקוצסיוא
 רעד ידכ .ןטעטאּפ יד טייצ ןיא ןפיוקוצסיוא ןוא ,קינוַאטרוה םייב הרוחס
 רע טָאה ,סיפ יד ףיוא ןטלאה ךיז זיא סע יװ ןענעק לָאז רעמערק רעשידיי
 .המכח סכלמה המלש ןוא חוכ סרוביגה ןושמש ןבַאה טפראדעג

 רעייטש רעד ?לטעטש ןיא ןעמוקּפָארא םייהעג ןיא טנעלפ טפָא ץנאנ
 עשידיי יד יצ ,ןרינַאיּפשכַאנ ,ןסוקכָאנ ,ייווצ ,ךָאװ א ןציזּפָא ,רָאטקעּפסניא
 ןָאק ןעמ יצ ןעז ;הכולמ עשיליוּפ יד טראנענּפָא טינ הלילח ןבָאה רעמערק
 טנעלפ ,בירעמל החנימ ןיב ,טכאנראפ תבש .ןרעייטש ךָאנ ןסערּפסיױא רָאנ
 ןָאטעגנַא ןעיינ ןדיי יוזא יו ןקוקוצ ךיז ,ריצאּפש א ףיוא ןזָאלסיורא דיז רע
 סָאװ ,רעדיילק ענרעדָאמ ,ענייש ןיא טצוּפראפ רעבייוו ,םישובלמ ענייפ ןיא
 םעד ףיוא . . ."ךעלקעּפ רענאקירעמא" יד ןופ ןעמוקעג בור יּפ לע ןענייז
 ץלא ךָאנ ןענייז ךעלעדיי יד זא ,גנונייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג רע זיא דמס
 ,רעטכיר ןשיליוּפ םעד ןופ ,ץנעגילעטניא רעשיליוּפ ,רעקיטרָא רעד ןופ .דייר
 ןדיי זא ,עיצאמרָאפניא ןגָארקעג קידנעטש רע טָאה ,חלנ ןוא רעטסיײמטסַאּפ
 ,שיילפ ךס א תבש ףיוא ןפיוק ןדיי .ןראלַאד טימ טּפָאטשעגנָא ץלא ךָאנ ןענייז
 ראנ : ןעוועג זיא טאטלוזער רעד . . . ןדעדזנ א ןיא יו ןבעל --- שיפ דפ א
 ןשידיי ןפיוא אשמ ערעווש א יוװ טגיילעג דיז ןבָאה סָאװ ,ןרעייטש ערעסערג
 {ןעמערַא ,ןשיריי ןפיוא וליפא דיוא ןוא רעלדנעהניילק ןשידיי ןפיוא ,רעמערק
 .הכאלמ-לעב

 ןעמָאנ א ןבָאה ןדיי רעוועשראוו יד סָאװ ,"ןגָאװ" רעקירעיורט רעד
 -ץנאניפ ןטמיראב-קירעיורט םנופ ןעמָאנ ןפיוא ,"הלנע סיקסבארג" ןבעגעג
 ןיא ןזיואב ךיוא ןיוש ךיז טָאה ,לארשי-אנוש םעד ,יקסבארג רעטסינימ
 -טינ ראפ סטונ ןוא בָאה שידיי ןריפסיורא ןייא ןיא ןטלאהעגנ ןוא ,קטעטש
 ,המיא ןא ןפרָאוװעגנָא טָאה ,רעדער עריא ןופ ןּפאלק סָאד .ןרעייטש עטלַאצאב
 ךיז טגנאפ סע זא ןעזעג ןבָאה ןדיי .ננורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא דחּפ א
 ,לטעטש ןשיריי םנופ הסיסנ יד ןָא

 רעד .רעגרע ןוא רעגרע ץלא ןייג ןביוהעגנָא טָאה גָאט רעדעי טימ
 ,םירחוס עשידיי ,םיטאבעלאב ,ךעלעקניוו עלא ןיא ןפייפ ןבייהננָא טָאה תולד
 טציא ןענייז ,םירחסמ עסיורג טריפעג קירוצ גנאל-טינ טשרע ןבָאה סָאװ
 רעדָא ,רעדניק סָאװ ,עקירעמא ןופ עציטש רעד ףיוא זיולב ןזיוועגנָא ןרָאװעג
 .טקישעגוצ טייצ-וצ-טייצד-ןופ ןבָאה ,םיבורק עטנעָאנ





 עיצארנימע
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 ? ץהגװ

 -טייצרָאי א ןופ ןייש ןסאלב םייב ,שרדמ-תיב ןלעקנוט-בלאה םניא
 ,סעכָאלעמלאב ןוא רעמערק ,םירחוס ענעזעוועגנ ,ןדיי עשלטעטש ןציז ,ּפמָאל
 וצ ןייג טינ רָאג ייז ךיז טסולג סע .ןסעומש ןוא ,רעמינּפ עטנרָאזראפ טימ

 ןענעגענאב ךיז ףראד ןעמ ּוװ ;תוקהד ןוא טיונ טשרעה סע ּוװ םייהא דיז
 ןפיוקנייא ןייג וצ סָאװו טימ טינ טָאה סָאװ ,בייוו םנופ םינּפ ןטנַאצראפ ןטימ
 -קאוועגרעטנוא ןופ ןניוא יד ןופ סיורא טקוק סָאװ רעצ ןטימ ןוא ,תבש ףיוא
 טליפ ,ןריי ךָאנ ןופ אתורבח ןיא ,שרדמ-תיב םניא ,ָאד . . . רעטכעט ענעס
 . .. . רערעכיז ןוא רעכעלמייה ריז ןעמ

 רָאנ ,ןעמ טסעומש ,ןטייצ עטכעלש ןוא עטונ עקילָאמא יד ןופ טינ
 םעד ןגעו ; ?ארשי-ללכ םעד ןלאפאב ןענייז סָאו ,תורצ עקיטנייה יד ןופ
 סָאװ ,ןלױּפ תנידמ רעד ןופ "רעטסיימ-ץאש" םעד ,יקסבארג-ןמה ןקיטנייה
 ידכ ,הנויח עשידיי לסיב טשער סָאד ןקיטשרעד וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה
 עשיליוטאק סָאד ,רעכיג סָאװ ,ןזָאלראפ וצ ןעגננוווצעג ןייז ןלָאז ןדיי יד
 ,ןלױּפ --- דנאל

 רעשידיי רעד ןיא טנעיילעג ןיילא טנייה טָאה רע זא ,טלייצרעד רענייא
 ןיא טלאה ןעמ : רשוח דיז טוט ,טעטש עסיורנ יד ןיא ,ןטרָאד זא ,"טעזאג"
 רעוועשראוו יד ףיוא ;סטוג ןוא בָאה שיריי ,ןנעמראפ שידיי ןריקסיפנָאק ןייא
 םנופ ּפָארא םירחוס עשירדיי ,עכייר ךיז ןפראוו ןסאג אשנעגנ ןוא סיקוועלאנ
 םענעמונעגוצ ןטימ ,"הלנע סיקסבארג" ךָאנ . . . דרע רעד וצ קָאטש ןטפניפ
 ףיונוצ טביילק ןוא "תמא לש דסח" ןופ הלנע יד ךָאנ טרָאפ ,ןגעמראפ ןשידיי
 ןָאטעגנָא ןיילא ךיז ןבָאה סָאוװ ,םירחוס עשידיי עטריטַארקנאב יד קורב ןופ
 . . . ןלצל אנמחר ,הנושמ-התימ א

 ,סעלָאנעלאב יד ןופ טרעהענ ןיילא טָאה רע זא ,טלייצרעד רעטייווצ א
 ײצילַאּפ יד טָאה ןיקסוועדאר ייב זא ,קסירב ןופ ןעמוקענ טנייה ןענייז סָאװ
 . . ..טלעטשעג" ןיוש ךיז טָאה יקצישוואס ;הרוחס דאלקס ןייז טעמתחראפ
 . . . לָאמש רָאג ךיוא ןיוש טלאה שטיווָאניבאר ןוא

 ,עלאקָאל ,ענענייא יד וצ רעבירא דלאב ןעמ טייג סעיינ עדמערפ יד ןופ
 .ןשינעעשעג עשיטָאטש

 יד זא ,טלייצרעד ,טראטסינאמ ןיא קינוואל רעד ,ווָאטוניױװ ףסוי 'ר
 ןפיוקנייא עשראוו ןייק ןרָאפעגקעװא ןענייז "רעריפ-לדער" עשיליוּפ עגיה

 ,"עקלוּפס" יד לוויטש עקיטראפ ןוא רעדעל ,ןזייא ,רוטקאפונאמ ,"ןנולּפ"
 רעמ ץלא נָאט רעדעי טימ ךיז טסקאוועצ ,וויטארעּפָאָאק רעכעלטסירק רעד

 .רעמ ןוא

 קיטנוז טָאה חלנ רעשיליוּפ רעד זא ,טלייצרעד ןירעּפלאג השמ-ןרהא
 טינ רָאט טסירק רעמורפ ,רעכעלרע רעדעי זא ,לָאישטשַאק ןיא "טנשרדעג"
 ןייז רבוע טעוו סע רעוו ןוא ,למערק ןשידיי א ןופ לעווש יד ןטערטרעבירא
 -ראווש רעד ףיוא ןלעטשפיורא ןעמָאנ ןייז ןעמ טעװ טָאבעג ןקיזָאד םעד ףיוא
 ... עטסיל רעצ
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 רענייא רעדעי .קערש א ןכעלטיא ףיוא ןָא טנָאי סעיינ עקיזָאד יד

 ענייז ךיז ראפ טציא טעזרעד רענייא .תורצ ענענייא ענייז ןָא ךיז טנַאמרעד
 לסיבא ןפיוקוצנייא סָאװ טימ ַאטינ זיא סע ןוא ?מערק ןיא סעצילַאּפ עקידייל
 א טניל סע ּוװ ענעשעק-םעזוב רעד ראפ ךיז טּפאכ רעטייוצ א .הרוחס
 םעד ןוא םעד זיב טעו רע ביוא זא ,רָאטקעּפסניא-רעייטש םנופ גנודלעמ
 ייב ןבײרשּפָא ןעמוק ןעמ טעװ ,"סעקטאדָאּפ" ענייז ןלָאצּפָא טינ םוטאד
 ןעמ טיג הצע ןא ראפ סָאװו ? ןייז טעוו עשז-סָאװ ָאט .סעכעבעב יד םיא
 טינ ןרעה ? ןנרָאב וצ ּוװ ןוא ןעייל וצ ווו ָאטינ ןיוש ךָאד זיא סע ? ךיז
 טרעפטנע רעטייווצ א ,ץפיז א טיג רעצימע .,חומ ןיא תובשחמ ןקיּפ וצ ףיוא
 "רעיומ" ןלעקנוט:בלאה םעד רעביא ךיז ןגַארטעצ סָאו ,ץכערק א טימס
 .שרדמ-תיב

 יו ,ינויצ רעטנערבראפ ןוא ?יכשמ רעד ,ווָאטוגי ףסוי 'ר טעזרעד
 ןגעו סעומש א ןעיצראפ ןַא רע טבייה ,תובצע ןיא ןיירא הלילח ןלאפ ןריי
 ; לארשיזץרא

 .שואי םעד ןבעגרעביא טינ ךיז רָאט ןעמ --- ,רע טגָאז -- ,ןדיי ---
 ןיא ךָאד ןוא ,ןטייצ ערעגרע ךָאנ ןופ זדנוא טלייצרעד עירָאטסיה רעזדנוא
 ,עקאט ךיז ןרעמ תוריזנ סיקסבארג .ןעגנאגעגרעטנוא טינ קלָאפ עשידיי סָאד
 ןופ יו ןעז ךָאנ ןלעװו רימ רעבָא ,ןענאד ןופ ןביירטראפ זדנוא ?יוװ רע
 ,טרעה .?לארשי ?לכ ןפיוא העושי עסיורג א ןעמוק טעוװ תורצ עקיזָאד יד
 ןלוּפ ץנאנ ןופ : ןביירש ןטעזאג עשידיי יד סָאװ --- ,רעטייוו רע טגָאז ---
 רעביא . . . סעינָאלַאק טרָאד טיוב ןעס . . . לארשי-ץרא ןייק ןדיי ןפיול
 רעד וליפא . . .. ךעלטעטש ןוא רעפרעד עצנאנ סיוא ןטרַָאד ןסקאוו טכאנ
 וצ דרע טפיוקעגנייא ןטרָאד ךיוא ןיוש ןבָאה ,םידיסח ענייז טימ יבר רערעג
 םניא ןלױּפ ץנאג ןגָארטרעבירא ןדיי ןלעוו טייצ רעד טיס . . . דיז ןצעזאב
 . . . ןויצ --- דנאל ןקילייה

 םענייא רעדעי ייב .להקה שאר רעייז וצ וצ ךיז טרעה םלוע רעד
 רע זיא רשפא ,סייו רעוו .ןצראה ןיא גנונפָאה קנופ א ןיירא ריז טעבנג
 ? הלואנגד אתלחתא עתמא יד עקאט לָאמא טינ סע זיא יצ ? טכערעג עקאט
 ןיוש ךָאד טלאה סע ! ןטייצ-חישמ זיא סע ,זא ךערעּפניישאב ךָאד טעז ןעמ
 רעטנענ ךָאנ ךיז טעילוט םלוע רעד ? סיכה ןמ הטורּפה ?לכ הלכ ייב עקאט
 -םיוא ןרעוו רעמינּפ עטכשוחראפ יד .סנייז טרָאװ סעדעי טגנילש ,םיא וצ

 ערעייז ןיא ףיוא טכאוו סע .ךדעלמעלפ ןָא דיז ןדניצ ןגיוא יד ןיא ,ןטכיולעג
 עטקִיּוראב טימ ןוא .ןוחטיב רעשידיי ,רעקיבייא ,רעטלא רעד רעצרעה
 . . . םייהא ,טכאנ רעבלאה רָאנ ,דיז ןעמ טייגעצ ,רעטימעג

 */ *8 א א +

 ןוא נעט ענעצנאנ ןעגנאנענמורא זיא סָאװ ,לטעטש ןיא טננוי יד
 זיא סָאד ."שרדמ-תיב" ןרעדנוזאב ריא טאהעג טָאה ,טפול יד ןעגנולשעגנ
 רעקיצנייא רעד יו טנידעג קידנעטש טָאה סָאװ ,קעטָאילביב עשידיי יד ןעוועג
 קידנעטש טרָאד ךיז טָאה ?ןטייצ עטונ"7 יד ןיא .לטעטש ןיא רעטנעצ
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 עקיציה ריז ןשיווצ טריפעג ָאד ןבָאה עקניל ןוא עטכער .טכַאקענ ןוא טשערעג
 ןוא נָאט ךיז ןנָאה ןטסישידיי .םזילאיצַאס ןוא םזינויצ רעביא סעיסוקסיד
 ָאד ןגעלפ ןרָאטאמא:-רעטאעט יד .ןטסיערבעה יד טימ ןסירענמורא טכאנ
 -טנפע ןטלאהּפָא טפָא ךיוא ןעמ טנעלפ ָאד .סעיציטעּפער ערעייז ןריפכרוד
 ןופ ןדלעה עסיוועג רעביא ,ךעלרעּפילק טכירעג עלא טימ ,"םיטּפשמ" עכעל
 .9 .י ,"בנג עקטָאמ" סשא םולש רענייטש א יו ,רוטארעטיל רעשידיי רעד
 .ערעדנא ןוא "גייווש עשטנַאב" סצרּפ

 רעד ראפ ןופ ,ןטייצ עטונ יד ןיא ,לָאמא ןעוועגנ זיא ץלא סָאד רעבָא
 טציא ןעוועג זיא סָאד ןעוו טינ דלאב ןיוש טקנעדענ רענייק סָאװ ,המחלמ
 רעדָא ןענאמַאר ךָאנ טינ ןיוש רעבָא ,קעטָאילביב ןיא טנגוי יד דיוא טמוק
 ןוא רעדנעל עדמערפ ןנעוו רעכיב עוויטאמרַאפניא טכוז יז רַאנ ,ןלעװַאנ
 ןעיירד ,ןטרָאד טרעה ןעמ סָאװ ,סעיסוקסיד ןוא רייר עלא ןוא ;סעזייר עטייוו
 ? ןעמ טפיולטנא ןיהוו ? ןעמ טראפ ןיהנוװ --- : םעלבָארּפ ןייא םורא דיז

 ןרָאפ וצ ןעוועגנ טונ רעייז טלָאװ סע זא ,םיכסמ עלא ןענייז עדאווא
 א ,רעדורב א -- ןצימע ןיוש טרָאד טָאה רענייא רעדעי ּוװ ,עקירעמא ןייק
 יו ,עקירעמא רעבָא טָאה .בורק א םתס רעדָא ,עמומ א ,רעטָאפ א ,רעטסעווש
 עיצארגימיא ערעווש טריפעגנייא ,ןרעיוט עריא ןסָאלשראפ ,סיעכהל וצ ףיוא
 .תוריזג

 ןייק זיא סע -- ? ןעוועטאר ךיז ןעמ לָאז טרָאפ עשזדזיהּווװ זיא
 טכוז .ןזָאלניירא טעװ ןעמ רָאנ ּוװ ,ןעק ןעמ רָאנ ווו --- ןיהוװ אנימ אקפנ
 ,ןיירא ךָאנ טזָאל סָאװ ,"דנאל-ץעגרע" םעד טָא ןעמ

 ןייז ןגָארקעג ןיוש טָאה רעצימע זא ,?טעטש ןיא ךיז ןעמ טסיוורעד
 רעכעלטיא .אנקמ קראטש םענעי ןעמ זיא ,עזיוו א טימ ,סאּפ ןשידנעלסיוא
 סעיינ יד .ןרָאװעג טכירעגפיוא לָאמאטימ טלָאװ רע יו םיא ףיוא טקוק
 טייטש ןעמ ּוװ ןוא טייג ןעמ ּוװ .לטעטש ןצנאג ןרעביא דלאב ךיז טגַארטעצ
 ,ןעמַארק-דאיר םעד ןשיווצ ?ידבהל ןוא שרדמ-תיב ןיא ,קעטָאילביב ןיא --
 .ןופרעד ןרייר ןייא ןיא רדסכ ןעמ טלאה

 ןבָאה סָאװ ,םיצולח עכעלטע יד ןגעוו ליפ רעייז ןעמ טדער סרעדנוזאב
 ןענייז ייז ,לארשידץרא ןייק ןרָאפ וצ ןטאקיפיטרעס ערעייז ןעמוקאב ןיוש
 -דיימ עשלטעטש יד .אנקמ ייז ןענייז עלא .,לטעטש ןיא םינסחי יד טציא

 טזיילעגסיוא ךיוא ייז ןלעוו ,תוכז רעייז ןיא ,רשפא ,ייז וצ ךיז ןעילוט דעל
 ןופ טמולחעג סידנעטש ןבָאה סָאװ ,"עקניל" עכעלטע יד וליפא . . . ןרעוו
 . . . אנקמ ךיוא ייז ןענייז ,דנאלסור ןייק ,זיהא ךיז ןּפאכרעבירא

 .רענייא ןעוװעג דיוא ריא ןיב "רעכוז-דנאל" עשלטעטש יד ןשיווצ
 רעד ראפ טָאה "טניאשזד" רעד .רעיינקידייל א ננאל ןופ ךיוא ןיוש ןיב ריא
 -ניא ןבילבעג ריא ןיב םורא יוזא .עציטש עטקעריד ןייז טלעטשענּפָא טייצ
 ,עלעטש א ןָא ןצנאג

 עשיליוּפ יד טָאה ,טנפעעג טאהעג בָאה ךיא סָאו ,?לושדרעדניק יד
 .רערעל סיוא ראפ טכאמעג ךימ ןוא ןסָאלשענ ייצילַאּפ
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 רעד טָאה ,טעבראאב טציא ןזיב בָאה ךיא סָאװ ,דרע ענעננודענ יד
 -ענ רךימ ןוא ןעמונענוצ רימ ייב ,דנאלסור ןופ ןאשטשעמ רענעמוקעגקירוצ
 .רעטעבראז-דרע סיוא ראפ טכאמ

 ,ןרעזייּפש א יװ ןעוועג זדנוא ראפ זיא סָאװ ,עקלָארט --- המהב יד
 ,סָאבעלאב סיוא ןרָאװעג ךיא ןיב .,ןנַאלשרעד רעכוטסאּפ עשייוג יד ןכַאה
 טזָאלעגסױא ריז טָאה תומולח ענייש עניימ עלא ןופ .רעטעבראדדרע סיוא
 ןבייהעננָא ךיוא ךיא בָאה .הסנרּפ ןָא ןוא ןדָאב ןַָא ןבילבענ ןיב דיא .ךייט א
 .ןרירנימע וצ ןיהוװ דנאל א ןכוז

 25 א 8 א *

 עניימ ,עיוואטסאז ןייק ,רימ וצ ּפָארא ריז ןּפאכ ,טכאנ וצ תבש רעדעי
 ךעלבייוו עגנוי ערעייז טימ דעלסעבעלאכ יד טּפיוהרעביא ,םירבח עשיטָאטש
 ןיא בצמ ןרעווש םעד ןגעוו ןסעומשכרוד ךיז ,תולכ ערעייז טימ םינתח ןוא
 ןופ ןרעדנא ןראפ רענייא ?סיבא ךיז ןדײרּפָארא ,ךדיז ןעניפעגנ רימ ןכלעוו
 ,ןרָאפ וצ ןיהווװ ןאלּפ א ןטכארטוצ םענייניא טראפ ןעמ טעוװ רשפא ,זצראה
 .ןרירנימע וצ !יהווו

 םעד םורא סיוא דלאב ריז ןצעז םירבח עכעלטננוי עשיטָאטש עניימ
 ,קשח סיורג טימ ,דלאב ריז ןעמענ רימ ןוא ,ןרעכיורראפ ,שיט םענעבמעד
 .עפאמ-טלעוו עסיורג יד ,סאלטא םעד ןרידוטש וצ

 ןרעדנאוו ןָא רימ ןבייה ,רעגניפ עקידרעטיצ ןוא ןגיוא עקיריג טימ
 .םורד ןייק ןוא ןופצ ןייק ,ברעמ ןייק ןוא חרזמ ןייק ןקוק ,עּפאמ רעד רעביא
 סָאד זדנוא טגָאז סעּפע .עקירעמאדדיז ייב ּפִא ךיז רימ ןלעטש ןטסגנעלמא
 רשפא ? דנאל רעסָאװ ןיא רעבָא .ןעמענ ךיז ןעמ ףראד ןיהא זא ,ץראה
 ? ייונארוא יצ ייוונאראּפ ? ילישט ? עיליזארב ? עניטנעגרא ? אבוק ןייק

 רימ רָאפ טנַאלש ,רערעל רעשיסור-שידיי רעד ,ןייטשריּפאס המלש
 -סיד עטפאהבעל א סיוא טכערב סע .עניטנעגרא ןייק ןרָאפ עלא ןלאז
 .ךיז טמירק ,לבייו ןייש ,גנוי ןייז ,עדלעז .ןאלּפ ןנעק ןוא ראפ ,עיסוק
 ןוא ריא טימ ןָאט ץייר א ךיז טווּורּפ ,רוחב רערעטלע ןא ,יקסנאלּפאק ?רעב
 : טגָאז

 ןעמ ארומ טסָאה ? עניטנעגרא יוזא טינ סעּפע ריד טלעפעג סָאװ ---

 ? ןיפאלקש רעסייוו א ראפ ןפיוקראפ טרָאד דיד טעוו

 -- ,ןרָאפטימ רימ טימ טסעוװ ,ןאושזיזָאד רעסיורנ ,וד ביוא ---

 . . . ןבָאה וצ ארומ סָאו טינ ןיֹוׁש דיא בָאה --- ,ףראש ּפָא םיא יז טרעפטנע

 -רעד ןסיורנ ןייק טאהענ טינ רעבענ טָאה סָאװ ,יקסנאלּפאק לרעב
 טביילב ןוא טיור טרעוו ,?טרעווכעטש ריא דלאב טליפרעד ,ןעיורפ ייב גלָאפ
 ,רעטערומכעגנָא ןא ןציז

 -פא" ןייז טעמתחראפ טָאה ייצילַאּפ עשיליוּפ יד ןעמעוו ,ןיישנזָאר
 .עקיסקעמ ןייק ןרָאפ לָאז ןעמ רָאפ טגייל ,"דאלקס-ינשטעט
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 םיא טלאפ -- ! םיאנוש עניימ ענושפס ? עקיסקעמ ןייק ,סָאוװ ---
 םעד ןיא ןרָאפ טסליו -- ,'קישטנדנ" רעד ,ןייטשנייוו דייר יד ןיא ןיירא
 ? סעיצולָאװער רָאפ ןעמוק קיטשרענַאד ןוא קיטנַאמ רעדעי נוו דנאל

 ? סעיצולָאװער רענאקיסקעמ יד ראפ יוזא ךיז וטסקערש עשז-סָאװ ---
 -בעה רעד ,ץנארעמָאּפ רעכעליירפ רעד לרעטכעלעג א טימ םיא טנערפ ---

 ןרעוו ךיוא ןיילא ןטרָאד טייצ רעד טימ ךָאנ טסנָאק וד -- ,רערעל רעשיער
 טמענ ןעמ ןוא טרעכיירראפ ןעמ .ךיז טכאלעצ םלוע רעד .טנעדיזערּפ א
 .עּפאמ רעד ראפ רעדיוו ךיז

 רעשיטָאטש:סיורג ןייז קנאד א סָאוװ ,קישטלָאּפָאנָאמ רעד ,ןיקלאמ
 ,עיפארגָאעג ןיא ןעדי רעסיורג א ראפ ךיז רע טלאה ,עקטסיזאנמיג יד ,לבייוו
 ; סיוא טפור

 ,איבמולָאק ןייק ןָאט רָאפ א רָאנ עלא ריִמָאל רשפא ,הרבח ---
 . .. 3 עקירפא םורד ןייק רָאנ רעדָא

 -נאג א סעּפע ךָאד זיא סָאד ? עילארטסיוא חוכמ זיא סָאװ ןוא ---
 .שטיווַאבוז ?רעמש טנערפ -- ? טנעניטנַאק רעצ

 פיומ ןָא ןלעטש ןוא עלא ןגערפ -- ? ןיירא ןיהא ןעד ןעמ טזָאל ---
 .ןרעיוא ןוא

 םייב רעדָא ,רעקסירב םייב ןרימרָאפניא םעד ןנעוו דיז ףראד ןעמ ---
 ."סאיאה" רעוועשראוו

 סע יװ טיול ? לארשיזיץרא ןייק ןריבורּפ טינ רימ ןלָאז סָאווראפ ---
 ןרָאפ ,,טנעמַאמ" רעד ןוא "טנייה" רעד ,ןעגנוטייצ רעוועשראוו יד ןביירש

 . סלּפָאק עלומש טהנעט --- ,ןליוּפ ןופ ןדיי רעטנזיוט טציא ןיהא ךָאד

 ןיירא טציא ןעמ טזָאל לארשידץרא ןייק זא,ןיילא ךָאד טסייוו וד ---
 -רעס ףיוא םיצולח ןוא ?אטיּפאק טימ ןשטנעמ : סעירָאנעטאק ייווצ זיולב
 ,ץנארעמָאּפ ּפִא םיא טרעפטנע -- ,ןטאקיפיט

 -ןוָאטראוו" םנופ טירט ערעווש יד טרעהעגנ ןיוש ריז טָאה ןסיורד ןֹופ

 טָאה סָאװ ,עקטָאקַאלַאק רעד ףיוא ןּפאלק ןייז ןוא ,רמוש-טכאנ םעד ,"קינ

 עניימ ןופ רענייק רעבָא .טכאנ רעד ןיא טעּפש ןיוש זיא סע זא ,טנַאזעגנָא
 טלָאװעג טינ סעּפע ריז טָאה סע .םייהא ןייג וצ טלייאעג טינ ךיז טָאה טסעג
 . . . ןעקנאדעג עבירט ,ענענייא יד טימ ,ןיילא ןביילב

 ךיז ,ךעלנייוועג יו ,ןנעלפ ןטכאנ וצ תבש עטעּפש עקיזָאד יד טָא
 ,יורפ ןיפ ."הכלמ הוולמ" רעטריזיוװוַארּפסיא ןימ אזא טימ ןקידנעראפ
 ,עטחרוא:סינכמ רעסיורג א ראפ טנאקאב ןעוועג זיא סָאװ ,?חר-עדיירפ
 -אפ ,?פָאטראק קעשַאק ןלופ א רעלכייּפש ןופ ןעגנערבניירא דלאב טנעלפ
 ןבָאה רעלדיימ יד ןוא דעלבייו יד .ןעמיוק ןפיוא רעייפ א טניילעגרעדאנ
 ,וליבצנאמ יד ,ריפ ,טברא רעד ראפ ןעמונעג ריז ןוא ?ברא יד טעשטאקראפ
 -נעל עיינ ,עיצארגימע חוכמ עיסוקסיד עסייה יד ןטלאהעגנָא ץלא ךַאנ ןבָאה
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 -עגנַא טָאה ןעמיוק ןפיוא לפַאטראק ּפָאט רעד זיב ,םיבושי עשידיי עיינ ,רעד
 .ןכַאק וצ ןוא ןדיז וצ זבייה

 סיינארעביא םלוע רעקירעגנוה רעד ךיז טנעלפ ,הלילה תוצחכ ,טשרע
 ,הדועס רעקאמשעג רעד ראפ ןעמונעג ריז ןוא שיט ןסיורג םעד םורא ןצעזסיוא
 ץכעלַאש טימ לפַאטראק עסייה טימ טיורב רעצענעּפ ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ
 ,רעסיורג רעד ןופ ייט רעזעלנ טימ ןעקנירטראפ ןוא ,גנירעה ךדעלקיטש ןוא
 .עקנוב רענרעּפוק

 -ניירא ךיוא ךיז טנלפ ,ןסע ןכעלטיטעּפא םעד טימ ןעמאזוצ ןוא
 ןעמ טעוו ףוס-לכ-ףוס זא ,ןצראה ןיא גנונפַאה ןוא ךיירפ קנופ א ןענעבנג
 טעוװ ןעמ ןוא ,החונמ םוקמ ?קיטש א ,דנאל יינ א ךיז ראפ ןעניפעג טראפ
 . ... הלשממ רעשיליוּפ רעד ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא

 ! םיצולח ראפ לארשייץרא

 ,1926 ,יאמ ,קסירב

 -רעדנוה טימ טרענאלאב ןעוועגנ זיא קסירב ןיא טמא-עניטסעלאּפ רעד
 יד ןופ רעהא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ,טיילעננוי רעט
 טנערבענּפָא ןעווענ ןענייז רעמינּפ ערעייז ,ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא
 -.סארכעצ רעדיילק יד .ענעפָאלשענסיױוא טינ ,טיור ןניוא יד ,ןוז רעד ןופ
 ץענרע ןופ סופוצ ןעמוקעג סָאװ-רָאנ ןטלָאװ ייז יו ,טביוטשראפ ןוא טעשט
 עצרוק ןיא ןוא ךעלדמעה ןיא ןָאטעגנָא ןעוועגנ ןענייז ערעדנא .געוו ןטייוו א
 ןעמ עכלעוו ףיוא ,םיצולח יד ,םינסחי יד ןעוועג רענייז סָאד .רעלזייה-יקאכ
 ןבָאה עלא לייו ,האניק טימ ךיוא ןוא ץרא-ךרד סיורג טימ טקוקעג טָאה
 ,ןטאקיפיטרעס יד ןופ "הקולח" רעד וצ ןעמוק טעוװ סע רָאנ יו זא ,טסנווװעג
 .עטשרע יד ןייז ייז ןלעו

 לָאצ עשביה א ןעזעגנָא דיז ןבָאה נראווננוי םלוע ןסיורג םעד ןשיווצ
 עצראווש ,עקניניילק טימ ,סעטָאּפאק עגנאל ןיא ןָאטעגנָא ,טיילעגנוי עשידיסח
 ,עשינכש יד ןופ רעהא ןעמוקעג ייז ןענייז סָאד .ּפעק יד ףיוא דעלעטיה
 ןבאה ייז .גוב ךייט טייז רענעי ףיוא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,רעלטעטש עשיליוּפ
 -טפיוה יד ןעוועג ָאד ןטלָאװ ייז יו ,ןעמעלא ןופ רעמ טלמוטעג ןוא ןעירשעג
 ננאגניירא-טּפיוה םוצ סנניובנלע יד טימ טּפוטשעג דיז ןבָאה ייז .םינתוחמ
 ייב ןענאטשעג זיא סָאװ ,"ףסה רמוש" רעד רעבָא .טמא-עניטסעלאּפ םנופ
 ,תוחוכ עטצעל יד טימ טָאה ,םערָא ןפיוא דנאב ןעיולב-סייוו א טימ ריט רעד
 ןבָאה סָאװ ,"םילוע" עשילױוּפ יד טָא ןופ םָארטש םעֶד ןטלאהעגנייא םיוק
 ,עטשרע יד ןופ ןייז טלָאװעג אקווד

 רענייא ןעירשעג ייז ןבָאה -- ! תוכלמ עשידיי סָאד ןָא רָאנ טצקיק ---
 .ןרעדנא םוצ

 ייז ןבָאה -- ? (הררש) ערורפ ןשידיי םעד ףיוא ץטע טנָאז סָאװ --
 ,רמוש םעד ןופ טכאמעג קזוח ןוא טציירענ ךיז



 ףלָאז .פ 4234

 ןיוש ,ןדיי ענשאּפערַאה עּפורג א ןענאטשעג זיא טייז א ןָא טסורענּפָא
 עטיירב טימ ,רעמינּפ עטגראזראפ עטסנרע רעייז טיס ,רעקיצרעפ יד םורא
 -ניילק ןעוועג ןענייז סָאד .טנעה עטעּפאילעצ ,ערעווש טימ ןוא סעציילּפ
 .רעדימש ןוא סרעסָאלש ,סעראילַאטס ,סעראילומ : סעכַאלעמלאב עקידלטעטש
 עכלעזא ךס א ןיא טציא ךיז טקיטיינ לארשי-ץרא זא ,ןנָאז טרעהעג ןבָאה ייז
 ךיוא ייז ןעמ טעוװ רשפא ,רעהא ןעמוקענ ךיוא ייז ןענייז ,ייז יו רעטעברא
 יו םישדח ןוא ןכָאװ ןיוש . . . עטראקספיש א טימ טאקיפיטרעס א ןבענ
 ךָאנ ןעמ טעוװ ,טסעומש ןעמ יװ ןוא ."גנאלש ןוא ננילש" םורא טייג ןעמ
 רעשיליוּפ רעד ייב ןעמאזקע ןא ןבענּפָא עשראוו ןייק ןרָאפ ןפראד דלאב
 רךָאד זיא . . . טנאה ןיא ?בוה א ,רעמאה א ןטלאה ןגעמ וצ ףיוא הכולמ
 . ...לארשיזץרא דנאל םענעגייא םוצ ,ןיהא ןרָאפ וצ רעכיילג ןיוש עקאט

 םורא יוװ ,טשערענ ןוא טכַאקענ ריז טָאה טמא-עניטסעלאּפ םעד םורא
 סע רעו ."םילוע" עשירפ ,עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז עלייוו עלא .קָאטשניב א
 ,עגנאל טימ ,ןריי ערעטלע .ןקוק טלעטשעגנּפָא ריז טָאה ןעגנאגנעגייבראפ זיא
 : טצפיזעג ןוא ּפעק יד טימ טלקַאשעג ,ןענאטשעגנ ןענייז ,דרעב עיורג

 ,רימ ןוא ךיז טפיולעצ גראווננוי סָאד .טבעלרעד עלעטייצ א ,ונ --
 . .. 3 ןעמעוו טימ ,ָאד ןביילב ,עטלא

 -בארג ! זדנוא ןופ ןרעוו רוטּפ : םיאנוש יד ךָאד ןליוו סָאד טָא ---
 . . | ומש חמי ,יקס

 יד ןוא רעסאוו ןטימ קעווא ןעמיווש ךעלעקשטאק עקניננוי יד ---
 ,רעלרעדניק עריא וצ טעקָאוװק ןוא גערב םייב ןייטש דעבענ טכביילב ןוה-עמאמ
 -.הניחת א טימ ,רעטייווצ רעד ראפ טנַאלקעג ךיז ענעדיי ערעטלע ןא טָאה --
 .ןוגינ

 ךיוא ךיא טלָאװ ,ייז יו גנוי יוזא ןעוועג ךָאנ דיא טלָאװ יאוולה ---
 טרעפטנעענּפָא ריא טָאה -- ,ןויצ ,דנאל עקילייה סָאד ןעיוב ןפלעה ןרָאפעג
 .עקשטיטלא עטייווצ א

 רעטפאהבעל א ןעננאגעגנָא טייצ עצנאג יד זיא "םילוע" יד ןשיווצ
 -יקּפ" עגנערטש יד ראפ ןבכעגּפָא ףראד ןעמ סָאװ ןעמאזקע םעד ןגעוו סעומש
 רעדעי .תוקלחמ ענעדיישראפ יד ןיא קינעװניא ןטרָאד ןציז סָאװ ,"םיד
 רקוח ןיא ןעמ .גנושרָאפסיוא רעגנערטש א ףיוא ןעמונענ טרעוו "הלוע"
 ? ינויצ א ךעלקריוו זיא לארשי-ץרא ןייק "ןיינפיורא" ליוװ סָאװ רעד יצ שרודו
 ןראפ ןייז בירקמ ךיז טיירנ רע זיא יצ ןוא "המשל" ןיהא רע טרָאפ יצ ,ה"ד
 -ימיא ןא יוװ רעמ טינ םיא ראפ זיא לארשיזץרא רעדָא ,קלָאפ ןראפ ןוא דנאל
 + + 9 ןלוּפ --- דנאל-קלמע םעד ןופ ןפיולטנא וצ יבא ,הנאל עיצארג

 .ןקָארשעג רעכעלטיא ריז טָאה השירדו חריקח רעגנערטש רעד טָא ראפ
 .ןעמוקרעביא סָאד רעכיג סָאװ ,טלָאװעג ןיוש טָאה רענייא רעדעי

 -עניטסעלאּפ ןופ טקורענסיורא ריז ןבָאה "םילוע" יד ןופ עטסרעמ יד
 טנַאזעגּפָא ייז ןטלָאװ םיריוטקָאד יו ,פעק ענעגיובעג טימ ,ענעגָאלשרעד טמא



 4328 ךרע רעדמערפ ףיוט

 .רעדניק עניילק ןופ סעטאט ןוא עטבייוואב יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןבעל סָאד
 ןופ טייצ יד ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא ,ןטלאהענ "םידיקּפ" יד ןבָאה ,ייז ראפ
 טרעהעג ,טהנעטעג ייז ןבָאה ,לארשי-דץרא .לארשידץרא ןייק ןייז "הלוע"

 ןוא הרשכה עסיוועג א טכאמעגנכרוד ןיוש ןבָאה סָאװ ,םיצולח יד וצ ?כ-םדוק
 .דנאל סָאד ןעיוב םייב זבעל ןרענַאיּפ ,ןרעווש םעד וצ טסאּפעגוצ רעסעב ןענייז

 רימ ןבָאה סע .,רענייא ןעוועג ךיוא ךיא ןיב "עטנַאזעגּפָא" יד ןשיווצ
 יד טימ טפאשטנאקאב עטונ ןייפ ;סעיצקעטָארּפ עניימ עלא ןפלָאהעג טינ
 "טניאשוד" יד ףיוא ןענעגנעגאב טפַא ךיז געלפ דיא עכלעוו טימ ,"םידיקּפ"
 תוכז רעד ןענאטשענייב טינ וליפא רימ זיא סע ;קסירב ןיא ןצנערעפנַאק
 טָאטש ןיא רימ ייב "?ארשיל תמיק ןרק" ןראפ טעברא רעוויטקא ןיימ ןופ
 ,ןגעו הבוט ןיימ בילוצ זא ,רימ וצ טהנעטענ ןבָאה ייז .לטעטש ןיא ןוא
 ןרָאפ ןופ ?ייוורעד ךיז ןטלאהוצּפָא ,רעדניק עניילק ןופ ןטאט א ,דימ ייז ןטאר
 ,"הילע" רעסידנעמוק רעד וצ זא ,ךימ ןרעכיזראפ ייז רעבָא ,לארשידץרא ןייק
 .טאקיפיטרעס א וצ ןייז הכוז ןענעק ךיוא רשפא תוחּפשמ-ילעב יד ןלעוו

 -דיימ ןוא םירוחב עגנוי יד ,"הלוגס ידיחי" יד ןענייז רעבָא ראפרעד

 ןוא רעמינּפ עטמאלפעצ טימ טרָאד ןופ ןעמוקעגסיורא ,םיצולח יד ,ךעל
 : ןעיירשענסיוא עקידיירפ טימ

 ! םיטקיפיטרס ;! םיטקיפיטרס ונל שי ,אתורבח ,יעה ---

 דלאב ייז טָאה ,ןסיורד ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ ,גראווננוי םלוע רעד
 ןבָאה םענייניא עלא ןוא ,ךייה רעד ןיא ןבייהענ ,טנעה יד ףיוא ןָאטעג ּפאכ א
 : זאטסקע טימ ןעירשעג

 ! דדיה ! דדיה ---

 ! יח לארשי םע --

 ךיז דעלדיימ ןוא םירוחב רעקילדנעצ ןבָאה הוודח סיורג ןופ ןוא

 : קידנעגניז ,סאנ ןטימ עמאס ןיא ץנאטיארָאה ןקידתובהלתה א ןיא ןזָאלענ

 .. ! הנירב ונצראל הלענ . . ! הנירב ונצראל הלענ ---

 ! דנאל א ןענופעג ןיוש -- בוטילזמ

 ןייז רימ ןופ טרעקענּפָא טָאה (?ארשידץרא) חרזמ רעד זא ,קידנעעז

 -עגקעווא רעדיוו בָאה ךיא .ברעמ ןייק ןדנעוו ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ,םינּפ

 רארכאב קלאפ-היבוט ,רעטעפ םוצ ,הליגמ עצנאג א ,ווירב ןגנאל א טקיש

 ןל אמייק א טרָאד ןיוש זיא רע ּוװ ,עניטנעגרא ןיא ,רעדורב א סעמאמ רעד

 .םיא וצ ןעמוק לָאז ךיא זא ,גנאל ןיוש ליװ רע .רָאי קילדנעצ יירד א ןופ

 יַּפִא טינ טרָאד טעװ רע זא ,ןעווענ חיטבמ לָאמנייא טינ ןיוש רימ טָאה רע

 ןָאראב ןופ דרע רעד ףיוא ןצעזאב ךימ טעװ רע  ,רימ ןופ ניוא ןייז ןַאט

 ןפלָאהעג עקאט טָאה ןיילא רע סָאװ ,ל?יװסעזָאמ עינַאלַאק רעד ןיא ,שריה
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 רימ ןלָאז ייז ,םירעיוּפ עשידיי יד ,טניירפ עטוג ענייז ןטעב טעוװ רע .ןדנירג
 רימ ןענרעלסיוא ,רעדלעפ עניימ ןטעבראאב ןפלעהסיורא טייצ עטשרע יד
 לעו ראפרעד .ןישאמ-שערד א ןוא ןישאמדידיינש א םורא ןייגוצמורא יו
 . . . טייקשיריי רעדניק ערעייז ןענרעל טימ ןלָאצּפָא ייז ךיא

 ןענעק עקאט טרָאד ךיא לעוװ ,סנטשרע .ןאלּפ ןייז דָארג טלעפעג רימ
 ,סנטייווצ .ביל יוזא רימ זיא סע סָאװ ,רעױּפ א ,המדא דבוע רעתמא ןא ןייז
 טרָאד טָאה סָאװ ,רעטעפ ןנולק ,ןרעייט ,ןטונ םעד ןבעל ןייז רימ דיז טליוו

 ןיימ טָאה ָאד רעבָא .רעטעלב עשידיי יד ןיא ןבירשעג לָאמנייא טינ ןיוש
 -נעגרא ןופ ןעקנעדעג ןוא ןרעה טינ ?יוװ ןוא טנשסעראפ דיז ,ןבעל לָאז ,יורפ
 טנייפ רעייז טָאה יז ןוא ןציה עסיורג ןשרעה ןטרָאד ,ןכב רשאב .עניט
 ראפ טקנוּפ ,זיא סָאװ ,סאלטא ?חר ,עטרבח ריא טָאה ,סנטייווצ . . . ןציה
 טדערעגנַא ריא ראפ ,ןרעטלע עריא טימ ןפַאלטנא ןטרָאד ןופ ,המחלמ רעד
 ןשטנעמ עריא ףיוא ,עניטנענרא -- דנאל ןקיזָאד םעד ףיוא סטכעלש ליפ רעייז
 יז זא ,ןָאט ךיא לָאז עשזיסָאװ זיא .,םיגהנמ ןוא ןטיז עדליוו ערעייז ןוא
 טינ ךיז עניטנענרא סרעטעפ םעד בילוצ ךָאד ?עװ ךיא ? ןרָאפ טינ ?יוװו
 ,בייוו ןיימ טימ ןטג

 -וינ ןייק רעדירב עניימ וצ ווירב ןקיש ןבייהעגנָא רעדיוו בָאה דיא
 ןלעוו טרָאפ ךימ טעו עקירעמא ןוא סנ א ןעשענ טרָאפ טעוװ רשפא ,קרָאי
 סָאװ ,רעדירב רענאקירעמא עלא ןופ תוכז ןיימ ןיא טינ ביוא ,ןזָאלניירא
 ןרעגניי םעד ןופ תוכז ןיא ןייז לָאז ָאט ,ה"י ?טרעפ א דלאב טרָאד ןיוש ןענייז
 ,המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,סעּפע רָאד טָאה רע .בייל-הירא ,רעדורב
 . .. ? טָאלפ רענאקירעמא ןסיורג םעד ןיא טנידעג

 יז ,ןטלעוו שממ ןייא ,עקירעמא ןיא ,טרָאד ןגייל ייז זא ,סייוו ךיא
 רעבָא ,ןַאטננישאוו'ד הריבה ריע רעד ןיא שזא טראּפשעגנָא וליפא ןיוש ןבָאה
 סערדא ןא ןנַארקענ בָאה ךיא .טינ ךיוא ַאד ןנייוש ריס .טינ טפלעה סע
 סערדא ןא ןבענעגנ רימ טָאה דניירפ רעטונ א .עקיסקעמ ןיא רבח א םעניימ וצ
 ריא וצ ווירב א טקישענקעווא טָאה ?חר-עדיירפ .אבוק ןיא םעדייא ןייז וצ
 לָאז רע זא ,השקב א טימ ,עדאנאק ןיא ךיז טניפענ סָאװ ,טילאס ריאמ ,ןיזוק
 ועילפ סע .ןטיונ ערעזדנוא ןופ ןעוועטארסיורא זדנוא ןוא ןעמעראברעד ךיז
 .םלועה תוניּפ עבראל ווירב

 לעװו רשפא .טשטָאּפ ףיוא טָאטש ןיא ךיא ףיול ירפרעדניא רעדעי
 א ץענרע ןופ ןעמוק טרָאפ טעו רשפא ? רעפטנע ןא ןנירק טנייה ךיא
 ןרעה ,טניירפ עטונ ,םירבח עניימ טימ סעומש א ןּפאכ בגא ןוא ? העושי
 -סיוא ןא ,טיוויידיפא ןא ,טאקיפיטרעס א ןנַארקעג ןיוש טָאה סע ייז זופ רעוו
 .עזיוו א ,סאּפ ןשידנעל

 ןוא ןעמ טפָאה רָאד ,לפייווצ רעד ןיוש טעשזירג ןצראה ןיא שטָאכ
 נָאט רעדעי טימס .ןטראוו טינ דיז ףיוא טזָאל טיונ יד רעבָא .טראוו ןעמ
 ווא טניילעצ ןיוש דיז טָאה תולד רעד .,רעסערג ןוא רעסערג ץלא יז טרעוו
 בוטש ןופ ץפח ןייא טינ ןיוש טייצ רעד ראפ .דעלעקניוו עלא ןיא טיײרּפשעצ
 ריז ןעיצ סָאװ ,טכענ יד טלייצ ןעמ ןוא געט יד טּפוטש ןעפ .טפיוקראפ
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 ןענאוו ןופ 4? ירזע אבי ןיאמ : ענארפ יד ןוא .תולג רעד יוװ ,גנאל יוזא
 .ןעור טינ טזָאל ןוא ןניוא יד ראפ ץלא טייטש ? ףליה ןיימ ןעמוק טעוו

 א 8 הא א +

 טשטַאּפ ךדרוד ןעמוקעגנָא רימ זיא ,ןגרַאמירפ א םענייא ןיא ,גנולצולּפ

 ,ןיזוק סיורפ ןיימ ןופ ,עדאנאק ןופ שזא -- טעקאּפ רערעווש ,רעסיורנ א
 ,סלָאפ אראגאינ טָאטש רעד ןיא ,עדאנאק ןיא טניוװ סָאװ ,טילאס ריאמ .רמ
 .לאפרעסאוו רעטמיראב-טלעוו רעד ךיז טניפעג סע וו

 ,בייוו ןיימ ןופ טעבענ סָאד ןעמונראפ טָאה רע זא ,רימ טביירש רע
 ,ןטלאהרעד דא טָאה רע .עניזוק עכעלבייל ןייז זיא סָאװ ,?חר-עדיירפ
 םעד ראפ ןוא ,עקירעמא ןיא רעדירב עניימ ןופ טלעג עמוס א ,רע טביירש
 -ופא ןא טימ עטראקספיש א טלדנאהעגנייא רימ ראפ רע טָאה טלענ ןקיזָאד

 .רעמראפ א סלא טיווייד

 .ןעוועג טינ ץינערג ןייק רָאנ זיא דיירפ רעסיורג רעזדנוא וצ

 ! הלודנ א ראט סָאװ ! החמש א ראפ סָאוװ

 ! עדאנאק טסייה סָאװ ,דנאל א ןענופעג רעלדנע

 ןעמָאנ רעד רעלמייה יו ןוא ביל יו ,סיז וו ! עדאנאק ! עדאנאק
 .ןרעיוא ערעזדנוא ןיא ןעגנולקעג טָאה

 ,רערעטנומ ,רענניי טליפרעד לָאמאטימ ריז ןכָאה ךיא ןוא ?חר-עדיירפ
 סָאד .סעציילּפ ערעזדנוא ןופ ןלאפעגרעטנורא זיא נראב א .,רעלופסגננוטפַאה
 .טלאהניא ןא ןוא ןיז א ןעמוקאב רעדיוו טָאה ןבעל

 ! טפנוקוצ א {בָאה ריס ! דנאל א ןבָאה רימ

 סע זיא ,ןייש יוזא ןוא ביל יוזא טננילק עדאנאק סָאװ ץוח א ןוא
 סע ךיז טצינערג ,טזייו עּפאמ יד יו טיול ,תישאר ; תולעמ טימ לופ דָאנ

 ךָאד ךיא רָאפ ,תינשהו .ןענייז רעדירב יירד עניימ ּוװ ,עקירעמא רעד טימ
 ימ בשות א טרָאד ןיוש זיא סָאװו ,טילאס ריאמ .רמ וצ ,בורק א וצ סעּפע
 א ךרוד יו שממ ,לאפוצ א דרוד רָאנ ןיהא רע זיא ןעמוקענ ! גנאל יוװ עדוי
 ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו רָאנ ,עקירעמא ןייק רָאנ רע זיא ןרָאפעג םירָאװו .סנ
 םיוק ךיז רע טָאה ,ןעגנאגעגרעטנוא ףיש ןייז זיא ,סעגערב עריא וצ טנָאנ
 ןייק שזא ןנַארטראפ םיא טָאה סָאו ,?פיש-סגנוטער א ףיוא טעוװעטארעגנ
 .רשוע ןא דיי א טרָאד ןיוש רע זיא טנייה .עדאנאק

 רעביא טיײרּפשראפ קילג ןסיורנ רעזדנוא ןופ סעיינ יד ךיז טָאה דלאב
 -לזמ ןבענּפָא רימ ןפיול וצ ןעמוקענ ןעמ זיא ןטייז עלא ןופ .,טָאטש ןינאנ
 ןבָאה םירבח .סניוועג עסיורג סָאד ןענווועג גנולצולּפ טלָאוװ ךיא יו ,בוט

 ךיא יו רימ ףיוא טקוקעג ןבָאה עלא .ןשוק רימ טימ טּפאכעגמודא ריז
 .טלעוו רעד ףיוא שטנעמ רעטסכעלקילנ רעד ןעוועג עקאט טלַאװ
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 זיא טידערק ןיימ : סעיצקא עניימ ןָאטענ בייה א ךיז ןבָאה דלאב

 ןגעקטנא ןיוש רימ טָאה רעמערס רעשלטעטש ןייס .טוג ןרָאוװעגנ רעדיוו
 ,ןבש רעשייוג רעד וליפא . . . רעקוצ טנופ א זיב גנירעה א ןופ ןגָארטעג
 ףליה רעד טימ ,תחדק יד ןבירטעגסיורא טאהעג לָאמא בָאה ךיא ןעמעוו ייב
 ןגרָאב ןעמונעג דיוא ןיוש רימ טָאה ,ןיניכ --- ןטעלבאט רענאקירעמא יד ןופ
 ! טוג ןרָאװעג רימ זיא סע ?לכה . , . ךלימ טרָאװק א

 זיא ,קילנ ןיימ טימ טיירפענ טינרָאג ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד
 בָאה ךיא זא ,סעיינ יד טרעהרעד טָאה רע רָאנ יו ,עטאט רעטלא ןיימ ןעוועג
 ּפָאק םעד ,רעטראטשראפ א ןציז ןבילבעג רע זיא ,"דנאל א ןענופענ" ןיוש
 -ושב ערעטצניפ א ןגָארקעג גנולצולּפ טלָאװ רע יוװ ,דרע רעד וצ ןנױבעגּפָארא
 ןוא ןקעטש םעד ןָאטעג ּפאכ א ,ץכערק ןרעווש א ןזָאלענסיורא טָאה רע .הר
 ןיא ןזָאלעגקעװא דיז ןוא ּבכוטש ןופ טראשעגסיורא ךיז טירט עקידלקאוו טימ
 . . . ןיירא שרדמ-תיב

 ןיירא געוו ןיא ךיז טיירג דיא

 .עשראוו ןייק ןוא קסירב ןייק ןפיול ,טונימ יד ,ךיילג ,זיוש זומ ךיא

 ןיא ,עשראוו ןיא ,הכולמ רעשיליוּפ רעד ייב ןלעוּפ ןעז ךיא ףראד ?כ-םדוק
 סאּפ ןשידנעלסיוא םעד ןבעג וצ רימ ןקיליוואב לָאז יז זא ,ץאלאּפ רעדעוולעב
 הלילח טָאה יז זא ,ןקיטעטשאב ףראד יז ,ה"ד .עזיוו רעשיליוּפ רעד טימ
 .עירָאטירעט ריא ןזָאלראפ ליוו ,דיי א ,ךיא סָאװ ,ןגעגאד טינרָאג

 -לעזעג-ףיש רעדאנאק רעד ןופ רימ טביירש ןעמ יװ טיול ,סנטייווצ
 ןיב ,ינולּפ ןב ינולּפ ,דיא זא ,ןטנעמוקַאד לָאצ א ןלעטשוצ ךיא ףראד ,טפאש
 רעד ףיוא בעל ךיא זא ,ה"ד .יתובא-תובא ןופ ,רעמראפ רערשכ ,רעתמא ןא
 . . . דרע רעד ןופ ןוא דרע

 ,ןיקסבארג ,רעטסינימ ןשיליוּפ םעד ןלעטשוצ ךיא ףראד ,סנטירד
 ענעעזעגנָא רַאּפ א ןופ טעמתחענ ןייז ןלָאז סָאװ ,ןטנעמוקַאד ןוא ןריּפאּפ
 -גרוב םנופ טקיטעטשאב ,לטעטש ןופ (רעגנריב) "סעלעטאוויבַא"* עשיטָאטש
 ,ןרעייטש ןייק ,"סעקטאדָאּפ" ןייק קידלוש טינ הלילח םיא ןיב דיא זא ,רעטסיימ

 -ָאבא" ,"יוװוָאדַאכָאד" ,"יווַאילדנאה" ,"יוואטנורג" ןופ טינ ; םינימה ?כמ
 ,טרָאד ןסייה ייז יו ,?יוװַאטַאר

 סָאװ ,תודע ןעגנערב ךיא ףראד ,רקיע רעד זיא סָאד סָאװ ,סנטרעפ

 -ָאמ א . . .ןיב דיא זא ,(רעטכיר) "עשזדנעסקס" ןשיליוּפ ןראפ ןרעווש ןלָאז

 ןוא טסינומָאק ןייק טינ ,טסימאניב ןייס טינ ןיב ךיא זא :;שטנעמ רעשילאר

 . . . ריי רעקידנעטשנא ןא ןיב ךיא זא רָאנ ,רעכערבראפ רעלענימירק ןייק טינ

 -סאז" יילרעלא טימ ןגרָאזאב ךָאנ ריז ךיא ףראד ןעמעלא םעד זוח א

 ףיוא רעטנוזעג א םשה דורב ןיב ךיא זא ,םיריױטקָאד ןופ "סעינעשטשאיוו

 רענייצ עקראטש ,ןגיוא עטנוזעג ןבָאה ריא זא . . . םירבא ח"מר עניימ עלא

 . . . םומ םוש !ייק ףיוא טינ הלילח דייל ךיא ןוא
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 רעייז זיא ןנירקוצסיורא ןעננוקיטעטשאב ןוא ןטנעמוקָאד עלא יד טָא
 ןייק ךיא רָאט רעבירעד .ןרעיודעג רימ ןעק סָאד גנאל יו סייוו רעוו .,רעווש
 "וצסיוא" ןבייהנַא ,עשראוו ןייק ,קסירב ןייק ןפיול ןוא ןרילראפ טינ טייצ
 -עדיירפ ןיימ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןריּפאּפ-עזייר עניימ "ןעשטָאּפָאלכ
 ,לתידוהי ,לרעטכעט א ןרָאבעג ןוא טעּפניק ןיא טניילענ ריז ,ןבעל לָאז ,לחר
 לרעטכעט סָאד ןייש יוװ ,ךא ,ןעמאמ רענעברַאטשראפ גנוי ןיימ ךָאנ ןעמָאנ א
 טימ ,ךעלעגייא עקניצראווש ,עקיטכיל עכלעזא טנַָאמראפ סע ! סיוא טקוק
 ףיוא ןקוק וצ היחמ א שממ זיא סע זא ,למינּפ ןקיכעלייק א ןוא ראה עצראווש
 ךיא בָאה לתחנ םענערָאבעג סָאװירָאנ םעד ףיוא ןקוק ננאל רעבָא .םעד
 -סיוא "סאיאה" רעקסירב םוצ ןרָאפ רעכיג סָאװ ןיוש זומ ךיא .טינ טייצ ןייק
 ןענייז סָאװ ,סעיצאלוגער עלא ןוא סעיצאמרַאפניא עקיטיינ עלא ןעניפעגוצ
 דנאל ןטנאקאבמוא ,רימ ראפ ,ןקיזָאד םעד טָא וצ העיסנ ןיימ טימ ןדנובראפ
 .עראנאק --

 *  לא רַא הא 8

 בָאה ,גרעבדלָאג 'ה ,סאיאה ןופ ראטערקעס ןכעלדניירפ רעייז םעד ןופ
 .עראנאק ,"דנאל ןיימ" ןנעוו סעיינ עכעליירפ ןייק טינ רָאנ טסווורעד דיז דיא
 ראפ ןפָא זיולב זיא סע .ןסָאלשעג טעמכ ןיהא עיצארגימיא יד זיא ,סנטשרע
 ראפ ןוא ךעלדיימ-טסניד ראפ ,ןרעטלע וצ רעדניק ןוא רעדניק וצ ןרעטלע
 ןעו .תורוד-רוד ןופ ,רעתמא ןא ןייז רעבָא זומ רעמראפ רעד .סרעמראפ
 .םראפ א ףיוא ראי א תוחּפה לכ7 ןטעבראּמָא ןעמ זומ ןיהא טמוק ןעמ

 ךיא בָאה ןקָארשעג .,ןקָארשעג טינ טציא ךדימ טָאה רעבָא הריזנ יד
 ,ןדיי ןיא הנומא קינייװ רעייז טָאה סָאװ ,לוסנָאק רעדאנאק םעד ראפ רָאנ ריז
 רעו ןעמיטשאב םייב גנערטש רעייז רע זיא ראפרעד  .םירעיוּפ עטכע סלא
 עלא יו ,עשראוו ןיא טינ רע טציז ןציז .טינ רעוו ןוא רעמראפ א ַאי זיא סע
 ,ןיוש טָאה רע .ּפָא ןעיינ ןפיש יד ּוװװ ןפאה םייכ ,גיצנאד ןיא רָאנ ,ןלוסנַאק
 דיי ןייא טינ ןיוש ;עזיוו א ןבעג וצ טגאזטנא ןדיי ןייא טינ ,ןעמ טלייצרעד
 ,םייחא קירוצ ניצנאד ןופ שזא ןרעקמוא טזומענ ךיז טָאה

 ,סע טסייה ,רעירפא .טלמוטעצ ןצנאגניא ךימ טָאה סעיינ עקיזָאד יד
 -כרוד ,טנארגימע ןא ןופ םונהיג ירודמ העבש עלא ןייגכרוד ןפראד ךיא לע
 ןיא ריז ןזָאלסיורא ,םייה רעד ןופ ריז ןסיירּפָא ןופ םאראראט ןצנאג םעד ןכאמ
 א ךָאנ ןעמ טעװ ףוס םוצ טשרע ןוא ,ןייז האצוהב הברמ ריז ןזוא ןיירא געוו
 ,ןקירעיורט םוצ ,םייהא קירוצ ךיז ןרעקמוא ןעננוווצעג ןייז רעטמעשראפ
 ! עויטקעּפסרעּפ עכעלקערש א זיא סָאד ? עלעטעטש זרעטצניפ

 ,"סאיאה" ןופ ראטערקעפ רעד ,גרעבדלַאנ 'ה ,דניירפ רעטונ ןיימ

 ןוא ןצעזענ עלא ןענרעלסיוא םוג רעירפ דיז ךיא לָאז תישאר זא : ךימ טהצע

 לוסנָאק רעד ןעוו זא ,יוזא המדא תדובע טימ ןדנובראפ ןענייז סָאװ ,םיללכ

 םיא סָאװ ןסיוו ךיא לָאז ,יירעמראפ תוכלה ןיא ןרעהראפ ןעמענ ךימ טעו

 .ןרעפטנע וצ
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 ןוא םינּפ ןיימ רעמ ךָאנ ןוא השבלה ןיימ זא ,ןעז ךיא לָאז ,תינשהו
 .רעוּפ ןטכע ןא ןופ ןעזסיוא םעד ןכערּפשטנא ןלָאז טנעה יד טּפיוהרעביא
 ןא ףייא ?עשזַאכָאּפ" ןייז עקאט לָאז רָאנ ,רעױוּפ ןשידיי א ןופ טינ ,ה"ד
 . . . סעקוועשטיּפ עלא טימ ,רעוּפ ןשייונ ,ןתמא

 .ןצראה ןופ ןייטש א ןעמונעגּפָארא טושּפ רימ ייב טָאה הצע יד טָא
 .גנונפָאה יד סיוא טינ טשעל סע רעבָא ,ערעווש עקאט ןענייז ןעגנורעדַאפ יד
 וצ ארומ סָאװ יוזא טינ ךיא בָאה ,המדא תדובע תוכלה ךייש סָאװ םורָאװ
 םורא ןעגנאנענמורא ,טרעיופעג טייצ ?קיטש א ןיוש ךָאד בָאה דיא ; ןבָאה
 -שטאק ,רעניה טצעזעג ,תומהב טעװעדַאהעג ,דלעפ ?קיטש א םורא ,ןטרָאג א

 ןטלאהסיוא ןענעק םעד טימ ךיא לע יצ סייוו רעוו רעבָא . . . זדנעג ןוא סעק
 ךיא בָאה םעד ראפ .גיצנאד ןיא ?וסנַָאק רעדאנאק םעד ייב ןעמאזקע םעד
 . . . ןקָארשעג קראטש ,קראטש ריז

 -נָא ךיילנ ךיז ךיא בָאה ,םייהא ןעמוקעג קירוצ ןיב ךיא ךיג יו זיא
 םייב ןפלעהוצסיורא םיא ןביולרעד רימ לָאז רע ןכש ןשייונ ןיימ ייב ןטָאבעג
 רלעפ ןופ ןריפּפָארא םיא ןפלעה ,סעקנָאל יד ףיוא ייה ןניוטס יד ןלעטשפיוא

 ןווכמ רָאנ טינ ךיא בָאה םעד טיס .ןיירא רעייש ןיא האובת סעּפָאנפ יד
 ענייס וא ךיוא רָאנ ,תוכאלמ עקיזַאד יד טָא טונ ןענרעלוצסיוא דיז ןעוועג
 .ןרעו טכערגראפ ןוא טעוועטראהראפ רעמ סָאװ ןלָאז טנעה

 רעד טימ ןוא עילבארג רעד טימ טעבראעגנ יוזא בָאה ךיא תעשכ ןוא
 ,ךא .טנעה סנכש ןיימ ףיוא קילב א טּפאכעג עלייוו עלא דיא בָאה ,עקליוו
 ,עתמא ךעלקריוו ןענייז סָאד טָא ! סע טנַאמראפ רע טנעה ענעדלַאנ ארא'ס
 -אנאק םעד ןופ טכאלענ ךיא טלָאװ םידי רַאּפ אזא טימ ! סעּפאל עשרעיוּפ
 ךיא ל?פיוו !  ןיינ ייז ןלָאז ?לווייט םוצ ? טנעה עניימ רעבָא . . .לוסנָאק רעד

 ןוא סעילָאזָאמ ןייק ןביירנַא טינ ץלא ךיז רדיא ןעק ,ןטעברא טינ ייז טימ לָאז
 . ! טייקסייוו ענעטלַאשראפ ,ענעסעגעגנייא יד ייז ןופ ןביירטסיורא טינ

 טעברא רעד ןיא טנעה עניימ ןעמונעג הדמתה סיורג טימ בָאה דיא
 -ענ ,ץלָאה טקאהעג : ךרּפ תדובע לכ ןָאטעגרעביא ייז טימ בָאה ךיא .ןיירא
 ,ךייט ןופ רעסאוו רעמע טּפעלשעג ,קירטש טיירדענ ,סעגָאלדַאּפ טעבָארקס
 ןעגנולעג טראפ רימ זיא סע זיב ,ןרעדנא םוצ טרָא ןייא ןופ רענייטש ןגָארטענ
 .ךעלסעילָאזַָאמ ענעעזעגנָא עכעלטע ייז ףיוא ?ןעוועדַאהוצנָא" ןיא סע יוװ
 פסיבא טלמאזעגנָא טאהעג ךיוא ןיוש ךיז טָאה לנענ ענעזַאלראפ יד רעטנוא
 -ראפ טינ ךיג יוזא ןיוש ןטרָאד ןופ טעװ סָאוװ ,ביוטש רעטעוועטראהראפ
 בָאה ,"םעלבמע ןשרעיוּפ" ,"ןטעווישזאנ" רעווש םעד טָא טימ . . . ןדניווש
 ... ןיירא געוװו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיז ריא

 ,עטיירגענוצ לעיצעּפס עניימ קאז ןסיורג א ןיא טקאּפראפ בָאה ךיא

 עװַאטכוי עסיורג רַאּפ א ןופ ןענאטשאכ ןענייז סָאו ,רעדיילק עשרעיוּפ

 א טימ ,לטיה ןרעטופ א ,לצלעּפ ץרוק א ,סעװָאקדַאּפ ענרעזייא טימ ,לוויטש
 ןגָארטעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ,(ןזיוה) "סעראוואראש" "עוויס" ,עבָארג רָאּפ
 . . . חיר-דלעפ רעתמא ןא
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 ,גיצנאד ןייק ןעמוקנָא םולשב לע ךיא ךינ יו זא ,טפַאהעג בָאה ךיא
 ןלעטשסיורא ,םידנב עשרעיוּפ עקיזָאד יד ןיא ןצוּפסיױוא ךיילג ךיז ךיא ?עוװ
 לוסנָאק רעדאנאק רעד רָאנ יו ןוא ,טנעה עקידסעילָאזַאמ ,עטבערנראפ עניימ
 ןח-אשונ סיווענ ךיא לעוװ ,םעניימ רוליה ןסיזָאד םעד טָא ןיא ןעזרעד דימ טעוו
 ןטונ ,ןרעייט ןטימ ןקילנאב ךיילנ ךימ סע רע ןוא ,ןניוא ענייז ןיא ןייז
 . . . עזיוו רעדאנאק יד --- "לטיווק"

 ךיז ןענעגעזעג רימ

 .1996 ,הבר אנעשוה ברע

 סָאװ ,ףָאלש ןקיורמוא ןא ןופ טפאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא .ןעניגאב
 טימ יוװ ,רעווש ןעוועג רימ זיא ּפָאק רעד .ןראמשָאק טימ לופ ןעוועג זיא
 רעד ןיא ָאד ריא ןיב ּוװ טקוקעגמורא עלייוו א דיז בָאה ךיא .ןסָאנעגנָא יילב

 פָאמא טימ .קידלּפענ ,שטשוטמ יוזא ןעוועג רימ ראפ זיא ץלא . . . טלעוו
 : קנארעג רערעטצניפ רעד חומ ןיא ןניולפעגכרוד רעדיוו רימ זיא

 ! םייה רעד ןיא גָאט רעטצעל ןיימ זיא טנייה ---

 ! ןרָאפקעװא ךיא זומ טנייה ---

 -ראפ רימ טָאה סע .רעיורט רעפיט א ןעמונענמורא ךימ טָאה סע
 -מורא ךימ טָאה תונמחר א ןוא טפאשקנעב עקידננָאנ א .ץראה סָאד טמעלק
 ןעלחר-עדיירפ וצ ,החּפשמ ןיימ ןופ עטסרעייט ןוא עטסביל עניימפ וצ טּפאכעג
 .רעלרעדניק עקיטכיל יירד עניימ ןוא

 טנייה ךָאנ עקאט סָאד ךיא ?עו ? ןעשעג טנייה עקאט סָאד טעוו
 ? ייז טימ ןדיישעצ דיִז ןפראד

 טָאה -- ! רעלנעממוא רָאד זיא סָאד ! ןייז טינ ןעק סָאד ! ןיינ ---
 .ןעירשעגנ רימ ןיא ץלא

 בָאה -- ! ןייז טינ ןעק שרעדנא ! ןרָאפ טזומ וד ! טזומ וד --
 ןיירא טנעה יד ןיא ךיז םענ ָאט -- ,םיטש עטייווצ א ךיז ןיא טרעהרעד דיא
 . . } טיירנ ייז ןוא

 ךינ ףיוא ,טעב ןופ סיורא סיר א ןבענעג דלאוונ טימ ריז בָאה דיא
 -ענסיורא ךיז טירט עליטש טימ ןוא רעדיילק יד ךיז ףיוא ןניוצעגפיורא
 -ַאלש יד טימ ,ןעלחר-עדיירפ ,ןעמאמ רעד ןקעוווצפיוא טינ ,בוטש ןופ טעבנג
 ,רעדניק עקידנפ

 -בלאה יד רעביא טירט עקיטסאה טימ ןזיירּפש ןבייהעגנָא בָאה ךיא
 ,עיוואטסאז עלעטעטש ןיימ ןופ דעלסעגנ ענעקנוזראפ-ףָאלש ןיא ןוא עקידייל
 םיוב רעדעי ;רעיײיט ןוא ביל יוזא ןעוועג רימ זיא ?נעוו ןוא לגעטש רעדעי נו
 ןדנובראפ ,ןגייא יוזא ,טנַָאנ יוזא ןעוועג רימ ךָאד ןיא ןייטש רעדעי ןוא
 .ןעגנורענירעד עשרעדניק ,עסיז ליפיוזא טימ ןעוועג
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 ךיז ךיא בָאה ,טנגענאב ריז בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,ןכש ןכעלטיא טימ
 טלָאװ דךיא יו ,ןיירא םינּפ ןיא ףיט םיא טקוקעגניירא ,טנגעזענּפָא קיצראה
 רעבלעז רעד ןיא .קילבנַא ןייז ,ןורכיז ןיימ ןיא ,ךיז טימ ןעמענטימ טלָאװעג
 ,םייה רעד ןיא ,ָאד ךָאנ טביילב רע סָאװ ,ןעוועג אנקמ יוװ םיא ךיא בָאה טייצ
 . . . ןרָאפקעװא ףראד ךיא ןוא ,דרע רענענייא רעד ףיוא

 יד ,רעדניק עניימ .םייחא טרעקענמוא קירוצ ךיז ךיא בָאה רעדימ א

 ןגעלעג רָאנ ןענייז סָאװ ,עקריאמ רעקירָאי-יירד רעד ןוא עלעזייר עקירָאי-ףניפ
 .סמערָא עניימ ףיוא טּפאכענפיורא דלאב דךיז ןבָאה ,ךעלעטעב ערעייז ןיא
 ערעדנא יד ענייא ןעיירשראפ קידנלעוו ,דינ ףיוא טלּפאלּפענ ,טכאלעג ןבָאה ייז
 -אוו ,רעסיז רעד .ןצראה םוצ טעילוטענוצ קראטש ייז בָאה ךדיא דייר טימ
 ןופ ןייוו ןסיז טימ יו טרוכישעגננָא רימ טָאה רעלמיפונ ערעייז ןופ חיר רעמער
 זא ,ןסענראפ יו טעמכ דיא בָאה טנעמַאמ םעד ןיא .ננוקיוראב ןוא טסיירט
 ייז לעוו ךיא סָאװ טייצ רעגנאל ,רעגנאל א ראפ גָאט רעטצעל רעד זיא סָאד
 ןלאפעג זיא קילב ןיימ ןעוו רעבָא .ןצראה ןיימ וצ ןעילוטוצ ןענעק יוזא
 ,בוטש ןופ ?קניוו א ןיא ןגעלעגנ זיא סָאװ ,קאז ןטּפָאטשעננָא ,ןסיורג ןפיוא
 -קריוו רעקירעיורט ,רעקידקַאטייװ רעד ףיוא טנַאמרעד קירוצ ךיז ךיא בָאה
 . . . טייקכעל
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 רעקירעדינ רעד .ןנער א טעּפאילעג טָאה ןסיורד ןיא ..טכאנראפ
 זיא בוטש ןיא .סנקלָאװ עיורג ,עטכידעג טימ ןניוצראפ ןעוועג זיא ?מיה
 טימ ,עקידננייוש א ןעגנאגענמורא זיא ?חר-עדיירפ .?קנוט-בלאה ןעוועג

 רימ ראפ ןטיירנוצוצ ,ןוויוא-קאב םייב ךיק ןיא טערָאּפעג ךיז ,טירט עליטש
 -צראה א זדלאה ריא ןופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה עלייו עלא ,ךרדל הדיצ

 ןיא ןנעלעג טציא טלָאװ רעקנארק-רעווש א יוװ ,ץכערק א ,ץפיז רעקידנסייר
 ... בוטש

 קידנטייר ןסעזעג ןענייז ,טליּפשעג ךיז ןבָאה עקריאמ ןוא עלעזייר
 טנעה יד ןיא ךעלשטייב ערעייז טימס ןוא ,שזאנאב םעד ,קאז סנטאט ןפיוא
 : לוק ןפיוא ןעירשענ ןוא דרע רעד ןָא טּפאלקעג

 .. ! לדךרעפ ,ָאנ א ! ?דרעפ ,ָאנ א --

 טקוקעג ,רעטצנעפ םענעסָאגראפ ,ןלעקנוט םייב ןענאטשענ ןיב ךיא
 ביוש רעסאנ רעד ףיוא ןלאפעגנ ןענייז סָאו ,רעסאוו-ןגער סנּפָארט יד ףיוא
 .סנּפַָארט-ןנער עקידרעירפ יד טימ ןסָאנעננעמאזוצ ךיז ןוא

 ,םענעקאבעגישירפ ןופ חיר א ןנַארטעצ ךיז טָאה בוטש רעד רעביא

 ביל קראטש יוזא ,זייוולנניי ,לָאמא באה ךיא סָאװ ,סקעבעג ןקידבוט-םוי

 -עג ןקידבוט-םוי ,ןשירפ םנופ חיר רעסיז רעד טָא טָאה רעבָא טציא .טאהעג
 . . . טימעג ןקיטעמוא ךדיוא יוזא ןיימ רערעווש ךָאנ טכאמעג סקעב

 רךיוא ןבָאה ייז םינּפה .ןליּפש וצ טרעהענפיוא ךיז ןבָאה רעדניק יד

 סָאו ,גנומיטש ענעגיוצעגנא ערעווש יד ,טייקליטש עטקירדעג יד טליפרעד
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 םעד ןוא ןצפיז עטקיטשראפ ,עטפַא סעמאמ רעד .בוטש ןיא טשרעהעג טָאה

 ןבָאה ייז .ייז ףיוא דיוא ןגָארטענרעביא ךיז טָאה ,ןגייווש רעגנאל סנטאט
 .קידנעטש יו שרעדנא סעּפע זיא טנייה רעד זא ,טליפרעד וויטקניטסניא
 םוצ ןפָאלעגוצ ןוא ,דרע רעד ףיוא קאז ןסיורג םעד ןזָאלעגרעביא ייז ןבָאה
 עכלעזא טימ טסוקעג ןוא רעטצנעפ םייב ןענאטשעג ץלא ךָאנ זיא סָאװ ,ןטאט
 .... ןרערט טעבנגענ ?יטש טָאה ןוא טייוו ץעגרע ןגיוא עקירעיורט-קיטעמוא

 ,טייז רעטייוצ רעד ןופ ?רעטכעט סָאד ,טייז ןייא ןופ עלענוז סָאד
 ןערָאט ןבייהעגנַא ךימ ןוא ,ךדעלעצעק יד יו ,רימ וצ טעילוטעגוצ ךיז ןבָאה
 ; ןטייז עלא ןופ

 -- ! עקלעדיוה א רימ דאמ ,"עקצַאה" א רימ בינ ,עטאט ,םוק ---

 .לריאמ ,לרעפיטש רעקניניילק רעד ןטעבעג ךיז טָאה

 רימ ןכאמ ,עציילּפ ןפיוא ןעמענ רעסעב רימ טעװ עטאט רעד ,ןיינ ---

 ףניפ יד טָאה -- ,"רעיירד א -- ? רעייט יוו" ןגָאז ןוא "ץלאז עלעקעּפ" א

 .ךיז וצ טּפעלשעג ךימ עלעזייר עקירָאי

 קידנסיוו טינ ריז יו ,טרעפטנעעג טינ טָאה רערעייז עטאט רעד רעבָא

 טנאה יד ןבייהעגפיוא טינ וליפא טָאה רע .ןגיוושענ ץלא טָאה רע .,טכאמענ

 ,ןסָארדראפ יא ןוא טרעדנווועג יא ייז סע טָאה .עשטשאל א ,טעלנ א ןבענ וצ

 ,ןצכולש רעטעייטראפ סעמאמ רעד טרעהרעד ךיז טָאה לָאמאטימ
 קידנקוק רעדניק יד .ןרערט עריא ןטלאהנייא טנעקעג טינ רעמ ןיוש טָאה יז
 ןענייוו ערעטלע יד קידנרעהרעד .ןעּפילכ וצ ןבייהעגנָא ךיוא ןבָאה ,ריא ףיוא
 ,עלעקניזומ עקידמישדח-יירד סָאד ,לניוו ןיא ,טּפאכעגפיוא דלאב ךיז טָאה
 רָאכ-ןרערט םעד טָא וצ .ןייוועג א ןיא ןעננאגראפ ךיוא ךיז זוא ,?תידוהי
 . .. .ןענאטשענוצ ךיוא עטאט רעד ןיוש זיא

 +  לא הא יא 8

 ןריט יד .רעדורעג א ,למוט א ,גנערדעג א זיא בוטש ןיא .טנוװָא

 דיי ,סיורג ןוא ןיילק ,טלא ןוא גנוי ,טמוק ןעמ ,טייג ןעמ .טנפעעצ ןענייז

 -נייא םעד .ןהנעט עלא ,ןדייר עלא .ןענענעזעג דיז ןעמוק עלא --- יוג ןוא

 טקורראפ דיז טָאה רע .עטאט רעטלא רעד זיא ,טינ טרעה ןעמ סָאװ ,ןקיצ

 . . . ןטלאהאבסיוא ןיילא ךיז ןופ טלָאװעג דיז טלָאװ רע יוװ ,?קניוו א ןיא

 עקידרענייב יד ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארא ןא טימ ,רעטערוינעגפיונוצ א טציז רע

 .תובשחמ עקירעיורט ןיא ןעקנוזראפ ,ןקעטש ןייז ףיוא טראּפשעגנָא טנעה

 . . . ןרָאװעג רענעלק ןוא רעיורג יו סעּפע ךָאנ רע זיא נעט עטצעל יד ראפ

 סעּפע ןכאמ ,טנעװו יד ףיוא ןצנאט ,ןעגנירּפש סנטָאש עקסעטָארג

 ןופ טכאמעגנ קזוח ןטלָאװ ייז יו ,סעיאוואה ןוא תועונת עקידהנושמ עכלעזא

 -עשטעגוצ ריז טָאה עלענילפ טמותיראפ ,םאזנייא ןא . . . םורא ןצנאג םעד

 ,טמורב ,טעמושז ,םיא םורא ךיז טיירד ,?ּפמעל-טפאנ ןקידנעגנעה םוצ טעּפ

 טנערבראפ סע טעװ טָאטַָא .לרעייפ ןסייה םעד םורא ךיז טלּפאצ ,טנַאלק
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 ןסײרּפַא טינ ריז ןפוא םושב ןעק ןוא םיא וצ ךיז סע טיצ ךָאד ןוא -- ןרעוו

 . . . םיא ןופ

 א ,עלַאנעלאב רעדניוו ןסירעגניירא ,רעכיוו א יוװ ,דיז טָאה גנולצולּפ
 -אוו רעקידנעטש ןייז ןיא ןָאטעגנָא ,רעקיכייב-בָארג א ןוא רעקיסיפ-ץרוק
 ךָאּפ א סיפ יד ףיוא ;ןדנעל יד רעביא ןדנובעגמורא ?קירטש א טימ ,עקוווט
 טָאה ןוא ,שטייב עסיורג א טנאה ןיא ;לויטש עווָאטכוי ,עננאל ,עסיורג
 : לוק ןװָאסאב ,ןבָארג ןייז ףיוא טרענודעגסיוא

 ! ? ודנענ יד יװ טראּפשענפיונוצ יוזא ָאד ךיז ריא טָאה סָאװ ---
 ןקיטעּפשראפ ךָאנ ןריפ ! רעכיג ! רעכיג . . היוול ןייק טינ ךָאד זיא ַאד
 ! ןאב יד

 ןעמ .שינענַאי א ,שינעלייא ןא טּפאכענמורא ןעמעלא טָאה דלאב
 : ןענעגעזעג ןבייהעגנָא דיז טָאה

 ! טנוזעג רָאפ ---

 ! טנוזעג םוק ---

 ! ןקילנאב טסלָאז וד ---

 ! לווירב א ביירש ---

 ! ריד טימ דיז ןעז וצ ןבעלרעד ךָאנ ןלָאז רימ ---

 ;לגיו םוצ ?טעב ןופ ,לטעב םוצ ?ניוו ןופ ןפיול ןבייהעגנַא בָאה דיא
 ןענייז סָאװ ,ךעלעבלעווש עקניננוי יירד עניימ ףיוא קוק ןטצעל א ךָאנ ןּפאכ
 -ענ טאה עלעכיימש שידניק-סיז א ןוא ,ןרעדנא ןגעקטנא סנייא ןפַאלשענ
 .ךעלעּפיל עטיור ערעייז ףיוא טבעווש

 קידנקוק ריא ףיוא .ןייועג א ןיא ןעננאגראפ ךיז זיא לחר-עדיירפ
 ,ןענייו וצ ןבייהעננָא רעבייו עלא ךָאנרעד ןוא עשעּפ רעטסעוװש יד טָאה
 רע . . . טנייוװעג טינ טָאה עטאט רעטלא רעד רַאנ .ןעלסקא יד טימ ןקוצ
 םניא רענייא טרעמאלקעגנייא ,בוטש ןטימ ןיא ןענאטשענ ןענייז ןוז ןוא
 ןּפיל ענייז .טלסיירטעג ריז ןוא טגיוועג ,טגיוועג ןוא טלקַאשעג דיז ,ןרעדנא
 . | טָאנ ,א ! טָאג ,ַא : טעשטּפעשעג סעּפע ןבָאה

 ענעמייל יד יו עלא ַָאד ריא טייטש סָאװ ! רעכיג ! רעכיג ,יעה ---

 טימ ןוא ןלייא רעקראטש ךָאנ ןעמונעג עלָאגעלאב רעדניוו טָאה -- ! ? סמלוג
 ךייא כילוצ ןרימ --- ,דרע רעד ףיוא ?לקעטש-שטייב ןטימ טּפאלקעג ןוזנרי
 .! ! ! ןאב יד ןסיטעּפשראפ

 ,קאו ןסייוו ,ןטקאּפעגנַא םעד ןָאטעג ּפאכ א ןבָאה טנעה רַאּפ עכעלטע
 ,ןגָאװ ןסיורג םוצ ןנַארטסיורא ןעמונעג םיא ןוא ,טפירשפיוא ןצראווש ןטימ
 ,ריט רעד ראפ ןסיורד ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ

 ךיז טָאה ןנָאװ רעד .ןטפול רעד ןיא ןַאטעג לאנק א טָאה שטייב יד
 ,סעווַאקדָאּפ ענרעזייא עשידרעפ יד ןופ ןּפאלק סָאד .טרָא ןופ ןָאטעג סיר א
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 רעדער ערעווש יד ןופ ןּפאלק ןּפמעט ןטימ ןסָאנענפיונוצ ךיז ןבָאה סָאװ

 ןכעלרעמַאי םעד ןוא ןעיידשעג יד טכלוהראפ ןבכַאה ,קורב םענרענייטש ןפיוא

 . . . םייה ןיימ ןופ ,בוטש ןיימ ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןייוועג

 געוװ-רעדנאוו ןיימ ףיוא

 ,לאזקָאװ רעוועשראוו ןפיוא

 ןוא סעזילאוו ,קעּפענ ערעווש טימ ןדָאלאב ,ןטנארנימע רעטרעדנוה
 רעד וצ ןניוא עטלמוטעצ טימ ,רעמינּפ עטמאלפעצ טימ ןפיול ,סענאדָאמעשט
 רעטנוא טנערבעג טלָאװ דרע יד יו ,טעּפמיא אזא טימ ,ןאב רעוועשראוו
 . . . סיפ ערעייז

 ,טלעוו רעדמערפ ,רעטייוו ,רעסיורג רעד ןיא עלא טציא ךיז ןנַאי סָאד
 ,ייוונארוא ,ורעּפ ,ילישט ,עיליזארב ,עניטנעגרא ; רעדנעל ענעדיישראפ ןיא
 טעו רשפא ,טפָאה ןעמ .עדאנאק ,עקירפא-םורד ,עקיסקעמ ,אבוק ,ייוונאראּפ
 ,טלקמ ריע ןא ךיז ראפ ןעניפעג טרָאד ןעמ

 -וקענ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה טימ טרענאלאב זיא ןאב יד
 עטסטנָאנ ערעייז ןטיילנאבסיורא דעלטעטש ןוא טעטש עקימורא יד ןופ ןעמ
 ערעייז ןעיורפ ;רעטכעט ןוא ןיז ערעייז ,סעמאמ ןוא סעטאט ; עטסביל ןוא
 ןופ ךיז ןגָארט ןעיירשעג ןוא ןענייועג .םינתח ערעייז ,תולכ ;רענעמ
 ,עראד טימ ,רעמינּפ עטשטיינקעצ ,עטלצנורעצ טימ ,סעמאמ ,ןטייז עלא
 ערעייז ןלאפ ,רעטצנעפ-ןאב יד םורא ךיז ןרעמאלק ,טנעה ענעניובעגסיוא
 עגנאל ,עיורג טימ ,סעטאט ,לָאמ ןטלפיוו םוצ ןיוש זדלאה ןפיוא רעדניק
 ןּפיל עקידרעטיצ טימ ןעשטּפעש ,ייברעד ןעייטש ,רעמינּפ עכיילב טימ ,דרעב
 ןסילפ השעמ-תעשב ןוא רעדניק עקידנרַאפקעװא ערעייז ראפ דרדה-תליפת א
 יד אנקמ סיווענ טציא ןענייז סעטאט יד  .ןניוא ערעייז ןופ ןרערט עמוטש
 רעצ רעייז ?וק ןפיוא ןענייווסיוא ,ןעיירשסיוא שטָאכ ןענעק סָאװ ,סעמאמ
 . .. . גנודיישעצ רעד ןופ קָאטייװ זוא

 א סיורא טזָאל ויטָאמָאקַאל רעד .לאנניס א טינ רָאטקודנַאק רעד
 -עמאּפ ןָא ךיז ןבייה רעדער-ןאב יד .ךיז טפייפעצ ןוא עראּפ ליונק ןטכידעג
 ךָאנ ןרעוו ,עמרַאפטאלּפ רעד ףיוא ,םלוע םנופ ןעיירשעג יד .,ןריר וצ ךעל
 : רעכעה ךָאנ ןענייוועג יד ,רעקראטש

 ! טנוזענ רָאפ ---

 ! עמאמ-עטאט ענייד טינ סעגראפ ---

 ..! ביירש ! ביירש ! ביירש ---

 א 8 8 8 *

 עטרעטאמראפ ןטנארנימע יד .ננע ךעלקערש ןזיא ןענַאנאוו יד ןיא
 םעד ?סיבא ּפֶא טציא טּפאכ רעכעלטיא  ,ןגייווש ןוא ןציז ,עטּפעשעגסיױא ןוא
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 יוזא ןציז גנאל רעבָא .שינענָאי ןוא שינעּפוטש רעפיורג רעד ךָאנ םעטָא
 -נוא טימ ןרָאלעגנָא ,לופ ןענייז רעצרעה יד .,טינ ריוא ייז ןענעק ןנייווש ןוא
 זיא סָאװ ,גנולסיירטעצ ןוא גנוגערפיוא רעקראטש טימ ,ןליפעג עטקירדרעט
 -מוא ןטימ סעומש א ןריפראפ ןעמ טווּורּפ .ךיז ןיא ןנָארטראפ וצ רעווש
 רשפא ,ץראה סָאד ריז ןדיײרּפָארא ,הרצל חַא ןטימ ,טייז םייב ןכש ןטנאקאב
 .ןרעוו רעגנירג ?סיבא טעוו

 ןצראה ןיא ףיט טקירד סע סָאװ ןרעדנא ןראפ טלייצרעד רענייא רעדעי
 : ןטייוצ םעד טנערפ רענייא .,ןרעדנאוו וצ ןבירטעג םיא טָאה סע סָאװ ןוא

 ? רעדניק טימ יורפ א םייח רעד ןיא ןזָאלעגרעביא דיוא טָאה ריא ---

 .ךיוא ךיא ---

 ? ןייז טנוזעג ןלָאז ,רעלרעדניק ?פיוו ---

 ,ייווצ ---

 םישדח יירד ןייק ךָאנ עטסגניי סָאד .,רָאי עננאל טימ ,יירד ריא ---
 .טלא טינ

 ןיא טלאה רע סָאװ ,דליב-עילימאפ ןייז סיורא רענייא טּפאכ דלאב
 : ןכש ןייז טזייוו ןוא ןצראה םוצ טעילוטענוצ ,ענעשעסק-םעזוב

 זיא סָאד ןוא עלעזייר ןיימ זיא סָאד ,יורפ ןיימ זיא סָאד ,טעז ,טאנ --
 .רענייב טימ גנוי א ,רוחב רעקירָאי-יירד א ,עקריאמ ןיימ

 גנאל טינ טשרע זיב טָאה סָאװ ,טייקדמערפ יד ,טייקטנלע עסיורג יד
 יו לָאמא טימ זיא ,ןטנארגימע ענעפַאלעגנָא יד ןשיװוצ טשרעהעג קירוצ
 ךיז טָאה רענייא רעדעי .ןרָאװעג טעדניירפאב ךיג זיא ןעמ .ןדנווושראפ
 .ררדל הדיצ ןטימ ןרעדנא ןטימ רענייא טלייטעג ריז ,ןטייווצ םוצ טעילוטעג
 עפיורג ןייא ןרָאװעג ןיא עסאמ ןטנארגימע רעטנלע ,רעדמערפ רעד ןופ
 . .. .לרונ ןבלעז םעד ןוא ןייא ןנַארטעג טָאה סָאװ ,החּפשמ עקידנרעדנאוו

 28 לא = רֵא *א א

 ענעכַָארבעצ רעקיטש .ןעמאלפ ןיא טייגראפ ןוז יד .טכאנראפ
 טערט ןָאנאו ןיא .דעלטנעווןאב יד ףיוא ןצנאטמורא ןָא ןבייה סנטָאש
 ראפ .תובשחמ ענייז ןיא ןעקנוזראפ טרעוו רענייא רעדעי .טייקליטש א ןייא

 ןופ ,דניק ןוא בייוו ןופ ,רעמינּפ עשימייה יד ןבעווש וצ ןַא ןבייה ןניוא יד
 יד ןיא .ןרָאװעג ןסירעגקעווא גנולצולּפ זיא ןעמ עכלעוו ןופ ,עמאמ-עטאט
 עקינייא .,ךיז ןענעגעזעג םייב תוללי יד ןוא ןענייוועג יד ךָאנ ןעגנילק ןרעיוא
 -לעפ עדמערפ יד וצ רעטצנעפ יד ךרוד ןניוא עטרעיורטראפ טימ סיורא ןקוק
 ןרעוו ןוא ייבראפ ןפיול סָאװ ,רעלפרעד ןוא דעלטעטש עטנאקאכמוא וצ ,רעד
 םעד ןיא לדנרעטש א ןדנוצעגנָא ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד ,ןדנווושראפ
 א ןיא לּפמעל א ןופ ?רעייפ א ףיוא טקוט טרָאד ןוא ָאד .למיה "ןדמערפ"
 ,לביטש ןשיפרָאד ןטייוו
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 יוו ןייא ךיז ןסייב ,ןעקסארט ,ןּפאלק רעדער יד .ךיז טגָאי ןאב יד
 -גנעלש סָאװ ,ןסלער ענרעזייא עכעלדנעמוא ,עגנאל יד ןיא ןייצ עפראש טימ

 ,עטלצרַאװענסיױא ןריפ ןוא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ עדמערפ ןשיווצ ךיז ןעל
 -ןאקאבמוא ,עדמערפ וצ דרע ןגייא ןופ סנבעל עכעלשטנעמ ענעסירעגסיוא
 . .. . ןטלעוו עט

 ,ןצראה ןפיוא ןכעלטיא טקירד טייקליטש ענעדָאלעגנָא ,ערעווש יד
 ,טריוורענעד רעדער-ןאב יד ןופ ןּפאלק ענַאטָאנָאמ סָאד .אשמ ערעווש א יו
 טרעו סע .רעטכידעג ןוא רעטכידענ ץלא דיז טלקיוו ןעגנומיטש ליונק רעד
 ּפָארא טקניז טרָאד ןוא ָאד .,רעלעקנוט ןוא רעלעקנוט טונימ וצ טונימ ןופ
 טרָאד ןוא ָאד ןופ .,?סקא סנטייוצ א ףיוא ּפָאק רעקידנפָאלש ,רעדימ א
 .... ץכערק רענעניוצעגסיוא ןא ,ץפיז א סיורא דיז טסייר

 -עמוא ןא ןגיוצראפ רעצימע טָאה לרעמיצ-ןאב ןשינכש ,ןטייווצ םנופ
 -תולנ" סדלעפנזַאר סירָאמ ןופ רעטרעוו יד טימ ,ןוגינ ןקידנעקנעב ,ןקיט
 : רעטנוא דלאב ןּפאכ ןטנארנימע ערענניי יד סָאו ,"שראמ

 ,טגאה ןיא ןקעטש :רעדגאװ ןטימ , . .ײ

 ,דנײרפ א ןָא ווא לאוג א ןָא"

 . ..."טגיה א ןֶא ןוא ןגרָאמ א ןָא"

 רעגאל .ןיטנאראק ןיא

 .1926 ,רעבָאטקָא ,גיצנאדדָאווַארַאיעוװ

 ענירג ןיא ןוא עיולב ןיא ,עטמאאב-ץינערג עשיליוּפ ןוא עשישטייד

 ; ןטייז עלא ןופ זדנוא וצ ןעיירש ,ןרידנומ

 ! ןנייטשסיוא ! ןנייטשסיוא ,לענש ---

 ! ָאקדנערּפ ! ַאקדנערּפ ---

 עשיליוּפ ןיא ךָאנ ןרָאפ ןוא רעגריב עשיליוּפ לייוורעד ןענייז רימ םגה
 יד יו רעמ עטמאאב עשישטייד יד זדנוא רעביא ןעוװועדנאמָאק ךָאד ,ןענאב
 ...עשיליוּפ

 טימ עמרָאפטאלּפ|אב רעסיורג רעד ףיוא ּפָארא לענש ןעייג רימ
 טינ ןטלָאװ ריס יו ,עיזיווער עגנערטש א ןָא ךיז טננאפ סע .קעּפעג ערעזדנוא
 -נאבארטנָאק ,רעלנומש עדנאב א סעּפע רָאנ ,ןטנארגימע עמערַא ןייק ןעוועג
 .טלסיירטעצ ןוא ןפראועצ טרעוו טײקמערַא ?סיב ץנאגנ רעזדנוא .ןטסיד
 ןיא סע ןעגנערב ןוא ןביילקוצנעמאזוצ קירוצ סע ןזייוואב רימ רעדייא ןוא
 : זדנוא וצ רעדיוו ןיוש ןעמ טיירש ,גנונדרַא

 ! ןגייטשנייא ! ןנייטשנייא ---

 ! שטאדאיס'ו !  שטאדאיס'וו --
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 טּפאכ סע .למוט א טרעוו גנולצולּפ רעבָא .רעטייוו ןיוש ןרָאפ רימ

 ,ןעז ,רעטצנעפ יד וצ ףרָאװ א ךיז ןעוט עלא .קערש א םורא ןעמעלא זדנוא
 ןוא ,זיימ עטמסראפ יװ ,םורא ןפיול ןטנארנימע יד .ןעשעג זיא ָאד סָאװ
 : ןרעדנא םוצ רענייא ןעיירש

 רָאב ןיא" זדנוא טריפ ןעמ ! טראנענּפָא ןדנוא טָאה ןעמ ,ןדיי ---
 . . } ןלוּפ ןייק ! ןליוּפ ןייק קירוצ רָאנ ,זדנוא ןעמ טריפ םי םוצ טינ ?'!ןיירא

 ןעוועג זיא ערעזדנוא קערש יד זא ,ןזיוועגסיורא דלאב ךיז טָאה סע
 -טייד רעד ןופ טריפענרעבירא זדנוא ןעמ טָאה סָאד ; עטסיזמוא ןא ןצנאגניא

 ךיז טָאה סע ּוװ ,"רָאדירַאק ןשיליוּפ" ןטמיראב םעד וצ עירָאטירעט רעשיש
 .ןטנארגימע עשיליוּפ יד ראפ רענאל-ןיטנאראק רעסיורגנ רעד ןענופעג

 .ניצנאד ןבעל ,אווָארָאיעװ ?טעטש םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ
 -קעווא ,ןליבַאמַאטיױוא-טסאל ערעווש ,עסיורנ ןיא ,זדנוא ןעמ טָאה ןענאד ןופ
 םנופ רעטעמַאליק 2-9 םורא ןעוועג זיא סָאװ ,רענאל-ןיטנאראק םוצ טריפעג
 ,לטעטש

 רעשישטייד א ןעוועג המחלמ רעד זיב זיא סָאװ ,רענאל-ןיטנאראק רעד
 ןגיוצאב ןעוועג זיא סָאװ ,ןאקראּפ ןטרעיומעג ,ןכיוה א טימ ,לָאטיּפש-םיענושמ
 ,עננערטש יד טימ רעטכעוו עטנפַאוװאב יד ןוא ,טָארד-ןקיכעטש ,ןטכידענ טימ
 טָאה סע .המיא ןא זדנוא ףיוא ןפרָאוװעגנָא ןבָאה ,רעמינּפ עטערומכעגנָא
 א ןיא טריפראפ זדנוא טלָאװ ןעמ יו קורדנייא םעד טכאמעג זדנוא ףיוא
 .הסיפת רעכעלקערש

 יד ,תורוש ןיא טלעטשענסיוא ,ףיוה ןיא ,דלאב זדנוא טָאה ןעמ
 ןענייז סָאװ ,סעקינווָאנישט עשיליוּפ .רעדנוזאב ןעיורפ יד ,רעדנוזאב רענעמ
 ןכעלטיא ןבָאה ,ןשיט עגנאל םורא ,דאדּפִא ןא רעטנוא ,ןסיורד ןיא ןסעזעג
 וד ןענאוו ןופ ,טסיב וד רעו ; רעהראפ-ץיירק ןעגנערטש א ףיוא ןעמונעג
 ןלעוו ןייד ןופ הביס יד זיא סָאו רקיע רעד ןוא ,טסרָאפ וד ןיהּווװװ ,טסמוק
 . . . ןלױּפ ןופ ןפיולטנא

 יוזא ןעוועג טינ רָאנ זיא ,ןבעגענ ַאד זדנוא טָאה ןעמ סַאװ ,ןסע סָאד

 ןיוש טָאה סָאװ ,ןטנארגימע יד ןופ לייט רעטסערג רעד רעבָא קידלניופ
 םעד ףיוא טָאה ,רעגנוה ןופ םעט םעד ,םייה רעד ןיא ,טכוזראפ טאהעג גנאל
 ,ךעלזענ ענעסירראפ טימ ,דעלדיימ ,עדנַאלב ,עננני .טכירעג טינ ךיוא דךיז
 ,רעירפ .ןסע םייב טנידאב זדנוא ןבָאה ,ןעמרָאפינוא עיולב ןיא ןָאטעננָא
 ןיוש ריז ייז ןבָאה טציא ,סניליירפ עשישטייד ןעוועג ייז ןענייז ,סיוא טזייוו
 האניש יד .שילױוּפ רָאנ טדערעג ,סעקנעינאּפ עשילוּפ עטכע ראפ ןטלאהעג
 ערעייז עלא ןופ ןוא ןגיוא ערעייז ןופ טצירּפשעגסיורא טָאה ןדיי יד וצ ערעייז
 זדנוא וצ ןזיוועגסיורא ייז ןבָאה טירט ןוא טירש רעדעי ףיוא ,ןעננוגעוואב
 ,םיערוצמ רעדָא ,םיענושמ ןעוועג ןטלָאװ רימ יוװ ,ליפעג-לקע ןקראטש א
 ,ןענידאב זדנוא ןפראד וצ ןלאפענסיוא זיא לרונ רעייז ףיוא סָאו סָאד ןוא
 ןלָאצ ךעבענ ןזומ ייז סָאװ ,בוח ןשיטָאירטאּפ א יו טכארטאב ייז ןבָאה
 . .. . רנאלרעטָאפ ןשיליוּפ ,םעיינ רעייז
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 ןייז קסעתמ ןעמונעג טשרע ךיז ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא ןנרַאמ ףיוא
 -נוא טריפענקעווא ,ןליבצנאמ ,זדנוא ןעמ טָאה ?כ-םדוק .יעבדכ זדנוא טימ

 ,עננאל טימ ,יוג רעטנוזעג ,רעכיוה א .ןרעש םוצ ךאוו רעגנערטש א רעט
 ןיא ןטלאהעג טָאה ,טאלאכ ןסייו א ןיא ןָאטעגנָא ,סעצנָאװ עטציּפשראפ
 סָאװ ,רער רענעמוג רעננאל א טימ ,עסנישאמ עשירטקעלע ,עסיורג א טנאה

 -ענוצ זיא סע ריג יו .קסיּפ םענעפָא ןא טימ גנאלש א יװ טקוקעגסיוא טָאה
 ךיז ,גנאלש יד ,עקנישאמ עשירטקעלע יד ךיז טָאה ,טנארגימע ןא ןעמוק
 סע זא ,יירעמורב אזא טימ ןוא יירעשזוה אזא טימ םיא ףיוא ןפרָאוװענפיורא
 -ענּפָא ןא ןעוועג ןיוש זיא ּפָאק ןייז יו טונימ ףניפ ןייק טרעיודעג טינ טָאה
 -טע ּפָאק ןטעקאנ א ףיוא ןקעטש ןבילבעג רָאנ ןענייז נו טינ וו .רעטקילפ
 רךעלמייב ענעבילבראפ יו ןעזענסיוא ןבָאה סָאוװ ,רעלערעה עקידנעייטש עכעל
 . . . הפירש-דלאוו א רָאנ

 ,רעגאל-ןיטנאראק םעד ןיא ,תוררש עשיליוּפ יד ןבָאה רעבָא ראפרעד
 יד ראפ םינּפה .ןריי ערעטלע ,עמורפ יד ייב דרעב עשידיי יד טעווענאשעג
 רעדייא שינעעזנייא רעמ טאהעג ןעמ טָאה ,ןדיי עקידרעב ,עקידנרַאפקעװא
 ... ןלױּפ ןיא דרעב עשידיי ענעבילבראפ יד ראפ

 דָאב יד .ןיירא דָאב ןיא . . . ןריפ ןעמונעג זדנוא ןעמ טאה םעדכַאנ
 טרעדנוה רַאּפ א ןעמענניירא טנעקעג טָאה סאו ,עסיורג א רעייז ןעוועג זיא
 -עג ןעמ טָאה עטריטסעפנעזיד יד ןוא ענעדָאבענ יד ,לָאמ א ףיוא ןשטנעמ
 -ָאשעג טינ ךָאנ יד ןופ טרעדנוזענּפָא ,הרימש רעננערטש א רעטנוא ןטלאה
 .םיאמט ןעוועג ןטלָאװ ענעי יו ,עטלבוטעג טינ ךָאנ יד ןופ ןוא ענער

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןעגנונעדרַָאראפ "עשילארָאמ" עגנערטש יד בילוצ
 יו ,דנאפ שיליוטאק-םורפ אזא ןיא טרפב ,רענאל-ןיטנאראק םעד ןיא טשרעה
 רעדניק-םידכז דעלציּפ דלאוונ טימ ןסירעגּפָא הליבטה תעשב ןעמ טָאה ,ןליוּפ
 ןעוועג ןעגנּוװצענ ןענייז ןליבצנאמ עסקירָאיףניפ-ריפ יד .סעמאמ ערעייז ןופ
 ןעיירשענ יד ןוא ןענייוועג יד .רענעמ עסיורג ,עדמערפ טימ ןדָאב ריז ןייג וצ
 .םימשה ב5 דע ןגָארטעג ריז ןבָאה ,רעדניק ענעקַארשרעד יד זופ

 םוצ רעשדלעפ ןייא ןופ ןריפ ןעמונעג ודנוא ןעמ טָאה ןדָאב ןכָאנ
 ,ןקָאּפ טלעטשעג זדנוא טָאה ןעמ .ןטייווצ םוצ רָאטקָאד ןייא ןופ ,ןרעדנא
 טנקדבעגכהוד ,ןתאלוח יילרעלא ןנעק ןעננוצירּפשנייא ,"ןעלדָאנ" ןבענעג
 זא ,םישוח עלא טימ טליפרעד ןבָאה רימ זיב ,םירבא ח"מר ערעזדנוא עלא
 . . . ןטנארנימע ערשכ ,עתמא ןרָאוװעג םשה-דורב ןיוש ןענייז רימ

 טיירפאנ דעלדנע רימ ןענייז ,נעט ףניפ ערעטיב ,ערעווש ,עננאל רךָאנ
 -ענ טָאה סָאװ ,רעגאל-ןיטנאראק םעד ןיא שינרעטאמ רעד טָא ןופ ןרָאװעג
 -ימע עשיריי יד ןכלעוו ףפיוא ,אווָארָאיעװ -- ןעמָאנ ןקידהנושמ םעד ןנָארט
 ןבענעג ןעמָאנ א ענשימוא ןעמ טָאה סָאד זא ,טלציוועג ךדיז ןבָאה ןטנארנ
 רעהא טלאפ סָאװ טנארנימע םעד זיא ייו ןוא ךַא ?לייוו ,ָאװַארַא---ייוװ
 . .. . ןיירא
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 םי ןופ ץילבנָא םייב

 ,1926 ,רעבָאטקָא ,אינירג

 טריפ סָאװ ,ןאב יד .גָאטטטסבראה רעקינוז ,רעקיטכיל א זיא סע
 -אוו ןסיורג םעד טעז ןעמ .םי םוצ ךיז טרעטנענרעד ,אווָארָאיעװ ןופ זדנוא

 קיטש א יו קורדנייא םעד טכאמ סע  סנטייוו רעד ןופ טײרּפשסיױא-רעס
 יד ןיא טולב סָאד .דרע רעד ףיוא טזָאלענּפָארא ךיז טלָאװ למיה רעיולב

 ,טרעטיצעגפיוא טרעוו ןזעוו ץנאנ ןייד .ןעלזיר וצ רעקראטש ןָא טבייה ןרעדָא
 -נאפ יד טצייר ןוא המשנ רעד ייב ןוא ןצראה םייב יוזא טגָאנ ,טּפוצ סעּפע
 ! ןעזרעד םי א לָאמ עטשרע סָאד : עיזאט

 םיא ןופ טמולחעג ןוא טכארטענ סע ךיא בָאה לָאמ ?פיו ! םי ! םי

 ,םיא ןנעו טנעיילעג ןוא טנרעלענ לָאמ ?יפיוזא ! ןרָאי-רעדניק יד ןיא ךָאנ
 ! ןעגנאנעג רדח ןיא ךָאנ ןיב ריא ןעוו

 רעד ףיוא רעבירא םיא ןעייגנ ןדיי יד ,םי םעד טלאּפש ונבר השמ

 ! דומלתה םי ןוא ,םי ןיא ןיירא ןעמ טפראוו איכנה הנוי .שינעקירט

 םנופ ןוגנינ רעקיצראה ,רעסיז רעד םויה דע ךָאנ טגנילק ןרעיוא יד ןיא
 השמ ןעוו ןוא ."רישי זָא" םעד ןעגניזסיוא םייב םידימלת ענייז ןוא ןיבר
 ןיא קױּפ יד "ןרהא תֹוחָא" יד ,םירמ טּפאכ ,ןמיה ןקיטכערּפ ןייז טקידנע
 טימ ,ןקיוּפ טימ ריא ךָאנ סיורא ןעיינ לארשי ןופ רעטכעט עלא ןוא טנאה
 : גנאזענ טימ ןוא ץנעט

 טָאג וצ טגניז"

 .טכײהרעד ךיוה זיא רע םירָאװ"

 -- רעטייר ןייז טימ דרעפ סָאד"

 "זו םיויא טרעדײלשעג רע טָאה"

 ןיילא ךיז טלָאװ יז יו ,רעמאזננאל ,רעליטש ןיינ וצ ןֵא טבייה ןאב יד
 ןּפאלק וצ ןָא טבייה ץראה סָאד .םי םנופ קילבנא ןראפ ןקָארשרעד ןבַָאה
 םינּפ ןייטש ןיילא דלאב וטסעוו טָא-טָא .,רעקיטעּפמיא ןוא רעקראטש ץלא
 ! םי ןטימ םינּפ לא

 עלא ,טנערענפיוא ןענייז עלא .טנאּפשעגנ ןענייז ןָאנאו ןיא עלא
 .הגירדמ רעטסכעה רעד וצ זיב טציּפשעגנָא ןענייז םישוח

 רענייא ןטנארגימע יד ןפור -- ! רע טניל טָא ! ןיוש רע זיא טָא ---

 ןסיירּפָא טינ ןניוא יד ןענעק ןוא ,רעטצנעפ יד וצ דיז ןפראוו זוא ןרעדנא םוצ
 ןיוש זיא ןעמ זא ,טליפרעד רעמ ךָאנ עלא ןבָאה קילבנָא ןייז ייב .םיא ןופ
 טעװ ןעמ סָאוװ ,םייה רענענייא ןופ ,דרע רענעגייא ןופ ןסירענּפָא ,טייוו-טייוו
 . . . ועז טינ לָאמנייק רעמ ןיוש

 ךָאנ ןוא טכאמ ןייז זיא סיורג וצ ! םי רעד טקערש ןוא טצייר סע
 ןלעוו ,דעלעשטנעמ עקיטשינ ,עניילק ,רימ ןוא ! טכארּפ ןייז זיא רעסערג
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 ,ןקור ןשיטנאניג ןייז ףיוא ?פיש א טימ ןעמיווש ןעמענ ןפראד דלאב סָאד
 טימ ןקעדראפ ןענעק זדנוא רע טעװ ,םענייז זירּפאק ןדליוו רעדעי ייב ןוא
 ןוא םיא וצ סע טיצ ךָאד ןוא ! ?יורנ א ןָא טּפאכ ,גרעב-רעסאוו עסיורג ענייז
 א זדנוא ןופ םענייא רעדעי טלָאװ רע יו ,חוכ ןראבעזמוא אזא טימ טעינאמ
 ,ןָאטענּפָא ףושיכ

 ןופ ,ור רעשיטעטסעיאמ ןייז ןיא טײרּפשענסיױא ךיז רע טניל טָא
 זדנוא ראפ טליּפש ןוא ?ניּפש א יװ טאלנ ,ןטייווצ םוצ זיב טנָאזירָאה ןייא
 ןוז רעד ןופ דלָאנ עקידעמש יד ,ןריִלָאק ןופ עינָאפמיס עכעלרעה א ףיוא
 -רעסאוו ןליטש .םעד ןופ יולב-ףיט םעד טימ ןסָאנעגנעמאזוצ שינַאמראה טרעוו
 סָאװ ,ןבראפ עקידנשיוט ןופ רעמיש ןקידנדנעלב א ןפאש עדייב ןוא דאלפ
 ,ץראה סָאד שממ טּפאכראפ םעד ןופ טייקנייש יד

 רעד ןיא ןיב ךיא ּוװ ןסענראמ ירמנל ריא בָאה טנעמַאמ םעד ףיוא

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ןזָאלראפ עלייוו א ףיוא ךימ טָאה טעמוא ןיימ ,טלעוו
 .רעטיצ ןקידיירפ ,ןזעינילער-ףיט א טבעלעגרעביא ךיא בָאה טייצ רעננאל א
 ןטשרע םוצ ךיז טנגעגאב סָאװ ןשטנעמ א ןופ ריירפ עקידרעטאלפ יד זיא סָאד
 .םי םעד ,רעדנווװ ןסיורג םעד טימ לָאמ

 ץדה םוי רעד

 ךיוא טעװ טנייה .טנארגימע רעדעי ראפ ןידה-םוי רעד זיא טנייה
 -אנאק רעד טעוװ .החּפשמ ןיימ ןופ ?לרונ רעד ןוא ?רוג ןיימ ןרעוו טמיטשאב
 -רָאפ רעטייוו ןענעק ריא לעװ ,עזיוו יד ןבעג וצ רימ ןקיליוװואב לוסנַאק רעד
 ור ןעניפענ וצ ףָאה דיא נו ,דנאל ןדמערפ ןטייוו םעד וצ עזייר ןיימ ןצעז
 הלילח ביוא ןוא .ּפָאק ןרעביא ךאד א ןוא ןסע םוצ טיורב ,טייקרעכיז ןוא
 ןרָאפ ןזומ ,רעטמעשראפ א ,ריא לעװ ,עזיוו א ןבעג וצ ןגָאזּפָא רימ טעװ רע
 : .תוקחד ןוא טיונ וצ ,םייהא קירוצ

 עמאס םייב ןענאטשעג זיא סָאװ ,קאראב םענרעצליה ןסיורג םעד ןיא
 ךיז טָאה טנארנימע רעכעלטיא .טשארעג ןוא טכָאקענ ךיז טָאה ,םי גערב
 -נאוו ךעלעקּפוק ןענאטשעג ןענייז טרָאד ןוא ָאד .ןידה-םוי ןראפ טיירגעג
 .טנעה יד טימ טרילוקיטסעשז קראטש ןוא טהנעטעג ,טציהעג ךיז ,רערעד
 ןבעגעג טָאה רעכעלטיא ;הרעשה רעדנא ןא טנַאזעגסיורא טָאה רענייא רעדעי
 .ןגארפ סלוסנָאק ןפיוא ןרעפטנע וצ סָאװ ןוא ןגָאז וצ סָאװ ,הצע רעדנא ןא

 עשידיי קילדנעצ רַאּפ יד ןעוועג טנערעגפיוא קראטש ןענייז סרעדנוזאב

 ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,דעלטעטש עניילק ןופ דעלדיימ ערעטלע ,סעקטנארגימע

 ערעייז .דעלדיימ-טסניד סלא ,טיילסדנאל וצ ןוא טניירפ וצ עדאנאק ןייק

 טאהעג ארומ ןבָאה ייז .גנולפייווצראפ ןוא קערש טקירדענסיוא ןבָאה ןגיוא

 טעילוטעג ריז ייז ןבָאה ,לוסנָאק םייב ןלאפכרוד טינ הלילח ןלָאז ייז זא

 .םערוטש א ברע ,רעניה ענעקַארשעצ יוװ ערעדנא יד וצ ענייא

 ,ןטנארגימע עשידיי ערטסאילאכ רעד ןופ טעבנגענּפָא ךיז בָאה ךיא
 ןייז ןיכמ ןעמונעג דיז ןוא ?קניוו ןטגײלענּפָא ןא ןיא ץעגרע ןבילקראפ ךיז
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 ןיא ןַאטרעביא ךיז ןעמונעג ךינ ףיוא בָאה ךיא .,?וסנָאק רעדאנאק םעד ראפ
 ,עגנאל יד ךיז ףיוא ןניוצעגפיורא בָאה ךיא .רעדיילק עשרעיוּפ-טכע עניימ
 -ָאטכוי ,עסיורג רַאּפ יד סיפ יד ףיוא ,(ןזיוה) "סעראווָאראש" עוויס ,עטיירב
 ;ץכעגעשזר ןופ חיר א ןגָארטעג ךָאנ ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ,לוויטש עוו
 -אב יד ּפָאק ןפיוא ןוא ?לצלעּפ ענעסּפעש ,עצרוק סָאד ןביוא ןופ ןָאטעגנָא
 ןיא ןרָאװעג ?גלונמ ןיב ךיא יו טליפרעד דלאב בָאה ךיא ,?טיה ענעקשאר
 ,סנטייוו רעד ןופ ןטלאהעג ןכעלטיא ןופ ךיז בָאה ךיא .,רעיױּפ ןשייונ ןתמא ןא
 ךימ ןלָאז ןטנארגימע עשידיי עטנאקאב עניימ זא ,טלָאװעג טינ בָאה ךיא
 לייו ,עטסיזמוא ןא ןעוועג זיא קערש ןיימ רעבָא .,ךוליה אזא ןיא ןעזרעד
 .ןנרָאז ענענייא ענייז טימ ,ןיילא ךיז טימ ןָאטראפ ןעוועג זיא רענייא רעדעי

 ןענייז סָאװ ,םירעיוּפ עשייונ עּפורג א ףיוא ןלאפעג זיא קילב ןיימ
 ךעלעברַאט ענעטנווייל ערעייז רעביא ןניובעגנרעבירא ,שיט נערב א ייב ןסעזענ
 "עוועזאר" רעקיטש ןקאב עדייב ףיוא ןבירעג טיטעּפא סיורג טימ ןוא ןסע
 רעייז ןיא טפיטראפ קראטש ןעוועג ןענייז ייז .(ריזח) "אלאס" טימ טיורב
 -ורָאז יוזא עכמַָאנ רעד רעטנוא טנאה א טימ ןטלאהעגרעטנוא ןוא הליכא
 ןוא ןלאפּפָארא טינ הלילח ייז ייב לָאז ?יומ ןופ עלעקערב ןייא ןייק זא ,קילעפ
 ןוא ןטנארגימע עשידיי יד ןופ ?מוט רעד ,םורא רעצנאג רעד .דוביאל ןייג
 יו ,ןעננאגעגנָא טינרָאג ןיטולח? ייז זיא ,?וסנָאק רעדאנאק ןראפ קערש יד
 ןיא ,ןגָאװ ןפיוא ךיז ייב ןסעזעג ,ףרָאד ןופ ענעמוקעג-טשרע ןטלַאװ ייז
 .ןסעגעג ןוא קראמ ןשטלטעטש ןטימ

 עקיזָאד יד טָא וצ טּפאכעגמורא ךימ טָאה ל?ליפענ-האניק רעקראטש א
 ןוא קִיּור יוזא ןציז ,ןידה-םוי ברע עמאס ,טציא ךיז ןענעק סָאװ ,םירעיוּפ
 רעקיטש יד ,טנעה עקידמשונמ ,עקראטש ערעייז טימ ןּפטטש ןוא ךעלטימעג
 טּפאכעג ריא בָאה השעמ תעשב ןוא ., . . ןיירא ליומ ןיא ריזח ןטימ טיורב
 ןיא רעטיצ א ןוא ,ערעייז טימ ייז ןכילנראפ ןוא טנעה עניימ ףיוא קוק א
 וט ּוװ ,ךיז וצ טרעטסילפעג ךיא בָאה ! טָאנ ,ַא .בייל ןרעביא רעבירא רימ

 ךָאנ ךימ ןלעוו ,עניימ ,טנעה יד טָא } ? טנעה עסייוו עניימ ןיהא טציא דיא
 ! ןכאמ רעלקילגמוא טנייה

 טָאה -- ! ןעמוקעג זיא לוסנָאק רעדאנאק רעד ! ?וסנָאק רעד --
 .קאראב ןצנאנ ןרעביא ?למרומעג א ןנַארטעצ גנולצולּפ ריז

 ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,דךעלבייו עגנוי ,רעדורעג א ןרָאװעג זיא סע
 ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,דעלדיימ ערעטלע ,םינתח וצ תולכ ,רענעמ ערעייז וצ
 ןכאמ טכערוצ טּפאכעג דלאב ךיז ןבָאה ,םינתח ןכוז טשרע עדאנאק ןייק
 טימ ךינ רעד ףיוא טריפעג ,ךעלעניּפש ערעייז ןיא טקוקענ ,טעלאוט רעייז
 .רעדנעיצנָא ,רענעש סָאװ ךיז ןכאמ וצ ,זענ יד רעביא ךעלעשיק-רעדוּפ ערעייז

 ,ןליופאב ןוא ןטנאיצילַאּפ עשיליוּפ עכעלטע ןזיוואב ךיז ןבָאה דלאב

 .הרוש א ןיא זייווייווצ וצ ןלעטשסיוא דיז ןלָאז ןטנארגימע רעדאנאק עלא זא

 ןיימ ןבעל טנַאנ וצ ןייטש וצ טינ טיחעגסיוא קראטש דיז ךיא בָאה לָאמ סָאד

 רעקסניּפ" יד ןופ ץענרע ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעיוּפ םעד ,יונ םעד ,"זאמסדנאל"

 טינ רע זיא געוו ןצנאג םעד .עדאנאק ןייק ןרָאפענ ךיוא זיא ןוא "סעטָאלב
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 ןיב ךיא ּוװ ,ןזָאלענּפָא טינ גיוא ןופ ךימ טָאה רע .רימ ןופ ןטָארטענּפָא
 .רעזייוו-נעוו ןייז ןעוועג טלָאװ ךיא יו ,ןעוועג רע זיא ןטרָאד ,ןענאטשעג
 םיא ןופ ןייז וצ ,רימ ראפ רעטניזעג ליפ ןייז טעוו ,טכארטעג ךדיא בָאה ,טציא

 ןכיילגראפ ןלעו טינ הלילח לָאז לוסנָאק רעדאנאק רעד : רעטייוו סָאװ
 ,ןטעוועטראהראפ ןייז . . . םידי עניימ טימ סעּפאל עשרעיוּפ ,עטנוזעג ענייז
 א ךיא ןיב -- עי ןעו . , . םינּפ ןשירוחב-הבישי ןיימ טימ ,םינּפ םעניורב
 .רענעלאפראפ

 .םאזננאל יוזא ,ךעלעמאּפ יוזא ןכַארקעג ןזיא ןטנארגימע הרוש יד
 טינרָאנ ךיז טָאה ,סיטָא ןיא ךיז ייב ןסעזעג זיא סָאװ ,לוסנָאק רעדאנאק רעד
 רעטנוא דרע יד סָאװ ,טרעמיקעג טינרָאג ,סיוא טזייוו ,טָאה םיא ,טלייאעג
 עסייה ןיא ןגָאלשעג רימ טָאה סע .םונהיג א ןיא יו טנערבעג טָאה סיפ עניימ
 ָאז ןעמאזקע רעד זא ,טלָאװעג ןיוש דיז טָאה סע .ןטסגנא עטלאק ןיא ןוא
 -- ףוס א ןעמענ ןיוש לָאז ןוא ,ןיהא רעדָא רעהא ;ןקידנע רעכיג סָאװ ריז
 ןטראוו סָאד רעבָא זיא ,ןייז טינ לָאז ?ייטרוא רעד רעווש יו .טיוט רעדָא טיור
 .רעמאזיורג ,רעכעלקערש ליפ ךָאנ םיא ףיוא

 ריא בָאה ,לרונ ןיימ ףיוא טראוועג ןוא ןענאטשעג יוזא ןיב ךיא תעשב
 יד ,"םיערז רדס" ןצנאג םעד ךיז ראפ ןרזח וצ טרעהענפיוא טינ ?ייוורעד
 ךימ טעו הלילח רעמָאט ,ןטשל הֹּפ חתפת לא ,םורָאװ .טעברא-דרע תוכלה
 סָאװ ךעלטקניּפ ןוא יונענ ןסיוו ךיא לָאז ,לבמיצ ןפיוא ןָאט םענ א לוסנַאק רעד
 ןעמ רעבָאה ןטשרעג ,ןרָאק ,ץייוו דוּפ לםיוו ; רענייטש א .ןרעפטנע וצ םיא
 ערעסַָאװ . . . ןיטאיסעד א ,רעקא ןא ,גרָאמ א ןעייזראפ וצ ףיוא ןבָאה ףראד
 סָאו ףיוא ? רעטעּפש ערעסַאװ ןוא ןעייזראפ רעירפ ןעמ ףראד האובת םינימ
 ,האובת-רעמוז ראפ ערעסַאװ ןוא האובת-רעטניוו ראפ רעסעב זיא דרע ןא ראפ
 .המודכו

 זיא שאמישימ רערעסערג א ץלא ,טרזחעג בָאה ךיא רעמ סָאװ רעבָא
 -ענפיונוצ ןוא טשימעגפיונוצ בָאה ךיא זא יוזא ,ּפָאק ןיא רימ ייב ןרָאװעג
 ךיא בָאה .רעבָאה טימ ןטשרעג ,ץייוו טימ ןרָאק ,ןרָאק טימ ץייוו טרעטנַאלּפ
 ףיוא טזָאלראפ ךיז ןוא ,ןרזח וצ טרעהענפיוא ןצנאגניא ןוא ןקַארשרעד דיז
 .טָאראב סטָאג

 א ךיז בָאה ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןפורסיוא טרעהרעד דיא בָאה דעלדנע
 טימ יו ,?וסנָאק רעדאנאק ןופ עיראלעצנאק ןיא ןיירא ןיב ךיא .ןַאטענ לּפאצ
 עטלאק ןוא עסייה .ןלאפאב ךימ ןענייז ןטסגנא .סיפ עטקאהעגרעטנוא
 זא ,טליפעג בָאה ךיא בייל ןיימ רעביא ןנַאי ןעמונעג ךיז ןבָאה ןעמַארטש
 לעוו ךיא ןוא סיפ עניימ רעטנוא ןופ ןסיירקעווא דיז דרע יד טעװ טָא-טָא
 טָאה ןייזטסווואב ןיימ רעבָא .טנורנּפָא ןפיט א ןיא ןרעוו ןעקנוזראפ דלאב
 : ןגָאזרעטנוא ןייא ןיא ןטלאהעג רימ

 ןעק טונימ רעד ןיא זא ,קנעדעג ! ּפִא טינ ךיז זָאל { ךיז טלאה --
 . .. . רעדניק ןוא יורפ ןייד ןופ לרוג רעד ןוא ?רונ ןייד ןרעוו ןדיישטנא

 טגנערטשעגנָא ךיז בָאה ךיא .טשרעהאב זיא סע יוװ ךיז בָאה ךיא
 -רענ ןיימ ראפ קערש יד .,טייקננַארטעצ ןיימ ןרילָארטנַאק וצ תוחוכ עלא טימ
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 -אּפ יו טָאה ,ןעזסיוא ןיימ ףיוא ןעלניּפשּפָא הלילח ךיז ןעק סָאװ ,טעטיזעוו
 ףיוא טיירג ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ,לוסנָאק ןראפ קערש יד רימ ןיא טריזילאר
 .גננידצלא
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 ןא ,רעטציוושראפ א ?וסנָאק רעדאנאק םנופ ןפָאלענסיורא ןיב ךיא
 טָאה םינּפ ןיי .רעהראפ-ץיירק ןרעווש ,ןגנאל ןכָאנ ,רעטרעטאמעגסיוא
 ןעמוקעגרעביא םולשב ןיב ךיא סָאװ ,סנ ןסיורג םנופ ,החמש ןופ טמאלפעג
 הלורג סיורג ןופ זא ,דעלקילנ יוזא ןעוועג ןיב ךיא .ןידה-םוי ןקידארומ םעד
 ןעמונעג םיא ןוא טנארגנימע ןשידיי ןטשרע םעד ןָאטענג ּפאכ א ךיא בָאה
 ןפָאלעג ןיב ךיא .זדלאה ןפיוא ןלאפוצפיורא םיא ןעוועגנ טיירג ,ןעלסיירט
 : זאטסקע סיורג טימ ןעירשעג ןוא ןרעדנא םוצ םענייא ןופ

 ! ! ! עזיוו רעדאנאק יד ! עזיוו יד בָאה דיא ,ןדיי ---

 ןקָארשרעד דיז טָאה סָאװ ,ןטנארגנימע עלא יד ןשיווצ רעקיצנייא רעד
 ןיימ ןעוועג זיא רורבסיוא ןקידיירפ ,ןקידהנושמ ,ןקידמיצולּפ ןיימ ראפ

 . . . סעטָאלב רעקסניּפ יד ןופ יונ ןב יונג רעד ,זאמסדנאל ןיימ ,"קאילמעז"

 דרע עשיליוּפ יד ןזָאלראפ רימ

 ,1996 ,ןט26 רעקַאטקָא ,אינידנ

 ןופ ןריפרעבירא טפראדעג זדנוא טָאה סָאװ ,"אינַאלַאּפ" ףיש יד
 -טא ןפיוא ,רוואה על טרָאּפ ןשיזיוצנארפ םוצ ,םי ןשיטלאב ןפיוא ,אינידנ
 -ףיש רעשיזיוצנארפ רעד וצ טרעהעג קירוצ גנאליטינ זיב טָאה ,םי ןשיטנאכ
 ,ןלױּפ וצ דובכ ןוא טייקראבקנאד סיוא רָאנ .,"ןייל שטנערפ" טפאשלעזעג
 יז טָאה ,ןרישזאסאּפ-ןטנארנימע ליפיוזא טלעטשענוצ רדסכ ריא טָאה סָאװ
 ענענייא עריא ןנירק טעװ ןלױּפ ןענאוו זיב רעבָא .,ןלוּפ וצ טקנעשעגקעווא יז
 טרירעּפָא "אינַאלַאּפ" רעד טימ לייוורעד ךָאנ ןבָאה ,ןשטנעמ-םי עטלושעג
 ,ןזיוצנארפ

 טימ רעלקילנ ןוא ץלָאטש רעייז ןעוועג עקאט זיא דנאלרעטומ סָאד
 ןסיורג ריא טימ דנאלגנע יװ טינ ריש ,"אינָאלַאּפ" ,הדיחי תכב רעקיזָאד רעד
 עשיזיוצנארפ" עקיזַאד יד טָא ןעזרעד ןבָאה רימ ןעו רעבָא . . , טָאלפ
 זיא ,העיסנ עקינַאטײירד א ןכאמ ןפראד ןלעוו רימ רעכלעוו טיפס . . ."הנתמ
 ןעוועג דעלנע טינ רַאנ ךָאד זיא סָאד .ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ זדנוא
 ,לפיש-רעשיפ א ףיוא רעכינ רָאנ ,ףיש-רישזאסאּפ א ףיוא

 זיא סע .גנע דעלקערש ןעוועג זיא "אינַאלַאּפ" רעד ןופ קעד ןפיוא

 ןיא ,ןטנוא זיא רעבָא ראפרעד .ןלעטשוצּפָארא סופ א ּוװ ןעוועג טינ שממ

 -ייל טעמכ ןעוועג ,ןגייטש-רעניה ףיוא ןעוועג דעלנע ןענייז סָאװ ,סעטויאק יד

 ,קנאטשעג ןכעלקערש םעד בילוצ טנעקענ טינ ןעמ טָאה ןייגניירא ןיהא .קיד

 -ערג א רָאנ ןעוועג זיא רעמיצ-סע םניא .,ןטרָאד ןופ ןגָארטעג ריז טָאה סָאװ

 .דיראי א תעשב ,עמשטערק א ןיא יוװ ,שינעקיטשרעד א ,ננארדעגנ רערעס

 עקידהנושמ יד ןסעגעג ןוא ןשיט עננאל ייב ןסעזעג זיא "הרומשמ" ןייא
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 טראוועג ןוא ןענאטשעג זיא הרומשמ עטייווצ יד ןוא ,םילכאמ עשיזיוצנארפ
 .טרָא ריא ןעמענראפ וצ

 : ןעירשעג ןוא טריטסעטָארּפ ןכָאה זדנוא ןופ עקינייא

 ! ? טקאּפראפ זדנוא ןעמ טָאה ּווװ ---

 ! ןרעוו טקיטשרעד ַאד ךָאד ןלעוו רימ ---

 -ףיש עשיזיוצנארפ יד ןבָאה ןטסעטָארּפ ןוא ןעיירשענ ערעזדנוא ףיוא
 יד טימ יירד א ,טנעה יד טימ ךאמ א טימ יו רעמ טינ טרעטטנעעג עטמאאב
 ףיוא ןעניימ טלָאזעג טָאה סָאד סָאװ ,ןעלסקא יד טימ שטיינק א ןוא ןניוא
 : ןושל רעייז

 . . . סרעפעב זכוז ןיינ וצ הרירב א ריא טָאה ,טינ רייא טלעפעג סע ---

 -וקנֶא םולשב ןלעוו רימ דינ יו זא ,טרעכיזראפ רעבָא זדנוא טָאה ןעמ
 טימ ףיש רערעסערג א ףיוא ןצעזפיורא זדנוא ןעמ טעװ ,דיירקנארפ ןייק ןעמ
 -רעביא ןעמ טעוו ,רוואה על טרָאּפ ןיא ,ןטרָאד . . . סנעמיוק עסיורג ייווצ
 -ראפ ןיא ןרָאפ סָאװ ,ןטנארנימע "טרָאּפסנארט ןקידעבעל" םעד ןריטרַאס

 טעװ טסלָאמעד .ןפיש ערעדנא ףיוא ןצעזרעביא ייז ןוא ,רעדנעל ענעדייש
 . . .ןדעדוג רעתמא ןא ןרעוו טשרע ,רעדאנאק .זדנוא ראפ

 לא הא הא רא א

 טימ ןוא ףייפ ןקירעזייה א טימ ,םאזננאל ךיז טָאה ?אינַאלַאּפ" יד
 עטנאקאבמוא ,עדמערפ .גערביסי ןשיליוּפ םנופ ןקורּפָא ןעמונעג ,ץכערק א
 טימ ודנוא וצ טעכַאפעג ןבָאה ,גערב םייב ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ
 עכעלקילג א זדנוא קידנשטניוו ,דעלכיט-ךשאט טימ ןוא טיה טימ ,טנעה יד
 .עזייר

 ץנעדיישראפ ערעייז טימ ,ןטפאשרעקלעפ ענעדיישראפ ןופ ןטנארגימע
 ,קעד םעניילק ןפיוא עטקירדענפיונוצ ןענאטשענ ןענייז ,ןטקעלאיד זוא תונושל
 ךָאנ טשרָאקא זיא סָאװ ,דרע-גערב םוצ ןניוא עקיטעמוא טימ טסוקעג ןבָאה
 רעטייוו ץלא ןרָאװעג עגר רעדעי טימ זיא ,ןגייא יוזא ןוא טנַאנ יוזא ןעוועג
 . . . רעטייוו ןוא

 םענעגייא םנופ ,גערב םנופ ןסיירּפָא טנעקעג טינ קילב ןיימ בָאה ךיא
 ,טאהעג טינ לָאמנייק טרָאד דיא בָאה תחנ סיורג ןייק םגה ."דנאלרעטָאפ"
 טּפאכעגמורא דימ טָאה ,גערב םנופ קעווא ךיז טסייר ףיש יד יו קידנעעז ,דָאד
 ןגיוא עניימ ןופ יו טליפענ טינ רַאג בָאה ךיא .טפאשקנעב א ,טעמוא ןא
 . . . ןרערט דיז זסיג

 רעדער טימ יװ ,םי םעד ןדיינש ןבייהעגנַא ןבָאה ףיש ןופ סרעדור יד
 רעטייוו ץלא זדנוא ןופ ןקורּפָא ןעמונענ דיז טָאה דרע יד .,?ימ-רעסאוו א ןופ

 ןוא רעמייב יד ,רעזייה יד .רעלעמש ןוא רעלעמש ץילא ןרָאװעגנ ,רעטייוו ןוא
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 :בָאה סעוועמ תונחמ .רענעלק ןוא רענעלק ץלא ןרָאװעג ןענייז ןשטנעמ יד
 -ארקעג ןוא לנילפ עסייוו ערעייז טימ טשטאּפענ ,ףיש רעד רעביא טיירדעג ךיז
 ראפ ןעגנוזענסיוא סָאד ןטלָאװ ייז יו ,קיטעמוא יוזא ,ןָאטַאנָאמ יוזא טעק
 . . . םולשל רתאצ ןימ אזא זדנוא

 טָאה ,סעּפאל עשירעב ,עטרעּפמולעגמוא ,עסיורג ענייז טימ ,םי רעד
 נָאטטטסבראה רעקינוז ,רעמעראוו רעד  .ןטייז עלא ןופ ןעמונענמורא זדנוא

 ןבָאה םי ןוא ?מיה ּוװ ,טנַאזירָאה-ברעמ רעד .,ןשעלסיוא ןבייהעגנָא ךיז טָאה
 -ייגרעטנוא יד .רעייפ ןקיטולב א ןיא ןדנוצעצ ךיז טָאה ,ןסָאנענפיונוצ דיז

 קידנעמאלפ ,שילרעטסיוא יוזא ,סיורג קידארומ יוזא ןעוועג זיא ןוז עקידנע
 -רעייפ עסיורג יד .ןעזעג טינ לָאמנייק סעכלעזא טָאה גיוא ןיימ סָאװ ,טיור
 ןוא רעטנענ ץלא ,ּפָארא ,ּפָארא טלקייקעג םאזננאל ריז טָאה דָאר-ןוז עקיד
 ןעגנולשעגנייא ןופ ןעוועטאר טלָאװעג ךָאנ ריז טלָאװ יז יו ,םי םוצ רעטנענ
 ןלארטש עטצעל עריא טּפאכעג יז טָאה .ןעמוהת-רעסאוו ענייז ןיא ןרעוו וצ
 סָאװ שטָאכ טלָאװעג םעד טימ טלָאװ יז יו ,ןטייז עלא ףיוא ןפרָאװעגנ ןוא
 . . . חפירש רענעגייא ריא ןופ ןעוועטארפסיורא זיא סע

 -:אנאפ-טיירב טימ טסוקעג ןוא זָאלנעװאב ,םוטש ןענאטשעג ןיב ךיא
 ןיא ןסָאנעצ טאהעג ךיז טָאה סָאװ ,םי םנופ םינּפ ןפיוא ןניוא ענעסירעגרעד
 ,טױר-רוּפרוּפ ,טיור-דאלראש : ןרילַאק עשיטסאטנאפ ,עכעלרעדננגוו יילרעלא
 ,ןיילא ךיז ןופ יו ,{בָאה ןּפיל עקידרעטיצ עניימ .טיור-טעלָאיװ ,טיורזזירג
 : ןעשטּפעש ןעמונעג

 ןייז ןיא טָאג ,טייקסיורג ןייז ןיא טָאנ ןעז וטסליוו ,שטנעמ ,ַא ---
 ! םי ןפיוא קוק --- ףאשאב ןקיטכעמלא ןייז ןיא ,טכארּפ

 ןוז ןוא םי ןופ דליב עקידנרעביוצאב ,עקידנּפאכראפ עקיזָאד סָאד טָא
 א טימ יו ,טּפאכראפ ךימ טָאה ,רילָאק ןקימאלפ ,ןקידוװעליּפש םנופ ןוא
 עלא טימ טריּפשענ בָאה ךיא .ןעגנאפעגנ ןטלאהענ ךימ ןוא זַאנּפיה ןקראטש
 . . ."רעסאוו םנופ םינּפ ןפיוא טבעווש םעטָא סטָאג" יו םישוח עניימ

 ןוא םיא טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז ,םי םוצ טרעדינעגּפָארא טָאה ןוז יד
 -עגכרוד ךיז טָאה לטניוו ליטש א . . . ןעמאלפ עריא ןיא ןעננאנענסיוא זיא
 . . . ?ופסינמייהעג ,קידתודוס יוזא סעּפע טלמרומעג ,טייקכינ אזא טימ ןגָארט
 טקוקעג טָאה סָאװ ,לדנרעטש א ןזיוואב ריז טָאה ,למיה ןפיוא ,רייה רעד ןיא
 ץאלּפ סָאד ןעמענראפ טלָאװעג סנטייצאב ןיוש ןוא לנייא טיישראפ א טימ יו
 . . . ןוז רענעברָאטשענּפָא סָאװ-רָאנ רעד ןופ

 עפיט ערעייז ןופ ןכירקסיורא ןעמונענ ןבָאה תודוס-םי עקיטכאנ

 ,ןסיורג םעד רעביא הלשממ רעייז ןטײרּפשסױא ןבייהעגננָא ןבָאה ,ןעמוהת

 ןפרָאװעגנָא ןוא ,למיה ןוא רעסאוו ,רעסאוו ןוא ?למיה ןשיוװצ םיור ןלעקנוט

 ליפעג םוצ .טפאשקנעב א ןוא טעמוא ןא ,ןטנארגימע עשידיי ,זדנוא ףיוא

 ןופ ליפעג א ןעמוקענוצ טציא ךָאנ זיא ,טייקטמותיראפ ןוא טייקטנלע ןופ

 טציא זיא סָאװ ,ןזעו ןכעלשטנעמ ןצנאג ןייר וצ טייקידכעבענ ןוא תולפש

 . . . טפארק רעשיכיטס ,רעיור רעד טָא ןופ קיגנעהּפָא ןצנאגניא ןרָאװעג
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 ,סעקינדנו ענ עשידיי ,רימ ןבָאה ,טכאנ-םי רעטשרע רעקיזָאד רעד ןיא
 טימ טסוקענ ןבָאה ריס .ןרעדנא םוצ רענייא טעילוטעגוצ רעטנענ ךָאנ דיז
 ,רעסאוו ןוא ?מיה ןשיוװצ ,םיור ןרעטצניפ ,ןטכידענ םעד ןיא ןקילב עמוטש
 : טגערפעג ריז ןוא

 . . 3 גנאל יוװ ןוא גנאל יו ---

 םי ןפיוא טכיל-תבש

 םי רעד .טנקלאװראפ ןוא יורג זיא ?מיה רעד .טכאנראפ קיטיירפ
 יד ,ןלאפ ןוא ךיז ןבייה סעילאווכ .ןאמוט ןטכידענ א ןיא טליהעגנייא זיא
 ,סקניל ףיוא ַאד ןוא סטכער ףיוא ַאד ,ךיז טנייב ןוא ריז טניוו ?אינַאלַאּפ"
 .טניוו ןגעקטנא ?מייב גנוי א יו

 רעד ןופ ,סיפ עקידלקאוו טימ ןוא רעמינּפ עכיילב טימ ,ןעיורפ עשידיי
 ךיז תוחוכ עטצעל יד טימ ןבָאה ,ןלאפאב ןיוש ייז זיא סָאװ ,טייהקנארק-םי
 ןוא טכיל ןטלאהעגנ ייז ןבָאה טנעה יד ןיא ,רעמיצ-סע םוצ טּפעלשרעד םיוק
 ןוא ןלעטשוצקעווא ייז ווו ,טרָא ןא טכוזעג ייז ןבָאה ןניוא עקיטעמוא טימ
 טקידנפיולייבראפ יד ייב ןטעב ןעמונענ ךיז ןבָאה ייז .ןשטנעב וצ ייז נו
 טימ ןוא ןעננונעוואב-טנאה ןופ ףליה רעד טימ ,ןסָארטאמ עשיזיוצנארפ
 יד ןלעטשוצניירא סָאװ ןיא ןבעג סעּפע ייז ןלָאז ייז זא ,סעקימימ יילרעלא
 עטנוזעג ,עכיוה יד זיב עלייו עשביה א טרעיודעג רעבָא טָאה סע .טכיל
 ,ייז ןופ ןליוו רעבייוו עשידיי עקיזָאד יד סָאװ ,ןסיוטשעגנָא ךיז זבַאה ןזיוצנארפ

 ,ןסיורג א ןגָארט וצ טכארבעג ןפָארטאמ יד ןופ רענייא טָאה דלאב
 יד .טכיל יד טלעטשעגניירא טָאה ןעמ סָאװ ןיא שא טימ ןקעב םענעכעלב
 יד ראפ טלעטשענקעווא ךיז ןבָאה ,עגנוי ןוא עקירָאילטימ ,ןעיורפ עשירדיי
 הכרב יד ןגָאז ןבייהעגנָא ןבָאה םענייניא עלא ןוא ,טכיל ענעדנוצעגנַא
 -עג טָאה סָאװ ,?וק ןקידנענייוו ,ןכַארבעג אזא טימ ,"תבש ?לש רנ קילדהל"
 יד ןופ ענייא .טכאנראפ רוּפיכ:םוי ברע ןשטנעב-טכיל סָאד יוװ ןעגנולק
 ריא ףיוא ,ןייועג ןקיכליה א ןיא ןכַארבעגסיױוא טָאה "סנירעשטנעב"
 ןא ,ענעדיי עקשטיטלא ןא .רָאכ א ןיא טעּפילכעצ עלא דיז ןבָאה קידנקוק
 ןוא ייז ףיוא טרעזייבעגנָא דיז טָאה ,לאש רענעדייז ריא ןיא עטצוּפעגסיױא
 : ןעמאמ א ןופ ןָאט ןכייוו א ןיא ןעגנאגעגרעביא דלאכ זיא

 .ןענייוו טינ רָאט ןעמ ,תבש זיא טנייה זא ,רעדניק עשידיי ,טקנעדענ ---

 ,עקניניד יד .בלול א יו טלסיירטעג ןוא ןפרַאוװעג דיז טָאה ףיש יד
 ךיז ןוא טלּפאצעג ךיז ןבָאה ,שא-ןקעב םעד ןיא ךעלטכיל-תבש עקניניילק
 .לאפמוא ייז ןלעװ ,טכודעג ךיז טָאה ,טָאטָא .,ןטייז עלא ףיוא ןגיובעג
 ןוא ךאוו רעד ףיוא ןענאטשענ טייצ עצנאג יד ןענייז סעמאמ עשידיי יד רעבָא
 . . . ןשעלסיוא טינ ךיז הלילח ןלָאז טכיל-שטנעב ערעייז זא ,טיהעג
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 טימ ןוא רערעדנא רעד וצ ענייא טעילוטענוצ ןסעזעג ןענייז ייז
 עקיזָאד יד זא ,תבש הכלמ רעד וצ הליפת עליטש א טעשטּפעשעג ןּפיל עכיילב
 ןדנוצעג ,םי ןוא ?מיה ןשיווצ ,ָאד ןבָאה ייז סָאו ,ךעלטכיל-תבש עמערַא
 ,ןניוא עריא ןיא טייקילעזטייל ןוא ןח ןעניפענ ןלָאז ,ןגעוו דובכ ריא בילוצ
 ,רעטכייל ענייש יד ןיא טכיל-תבש ענעדנוצעגנָא ,עסיורג עקילָאמא ערעייז יו
 . . ..ןשיט עשימייה ,עסידתבש ערעייז ןטכיולאב ןוא טריצאב לָאמא ןבָאה סָאװ
 ןבעווש וצ ןעמוק ןוא ייז ןָא ןסעגראפ טינ לָאמ סָאד ךיוא תבש-הכלמ יד לָאז
 רעדניק עטלנַאװראפ יד ףיוא רדָאנעג ןוא דסח ריא ןטײרּפשסיױא ןוא ייז וצ
 ,רעסאוו ןוא ?מיה ןשיווצ טציא ריז ןעניפעג סָאװ ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ

 רעקיצראה:סיז רעד טרעהרעד דלאב דךיז טָאה ?קניוו ןטייווצ א ןופ
 עּפורג א ,?כעלאז ןצנאג ןרעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה סָאװ ,ןוגינ "הננרנ וכל"
 טימ טנוואדעג ןבָאה ייז ,ןייז תבש-לבקמ טלעטשענ ךיז טָאה ןליבצנאמ
 יז וו ןסענראפ ןצנאגניא השעמ-תעשב ןבָאה ייז ., . . הנווכ טימ ןוא ץראה
 וצ קירוצ ןנַארטראפ ןוא טניווראפ ייז טָאה ןוגינ רעד .טציא ריז ןעניפעג
 תוליפת עקידתבש יד .לטעטש ןשימייה םעד ןיא ,?לשרדמ-תיב ןטלא רעייז
 .ןוחטיב ןוא טומ םעיינ ייז ןיא ןבענעגנניירא ןוא טקראטשעג ייז ןבָאה

 . . ."ךרוא אב יכ ,יררועתה ,יררועתח . . .7

 . ... ףיוא טיינ טכיל ןייד םורָאוװ ,ףיוא דאוו ,ףיוא ךאוו

 םי ןפיוֵא םערוטש רעד

 רענגנאל א ןיא ,?דרעב ץרוק א טימ ?דיי שיליוּפ א .ירפרעדניא תבש

 -עג טלָאװ ןעמ יו ,סעטויאק יד ןופ ךעלריט יד ןיא טּפאלקעגנ טָאה ,עטַָאּפאק
 : ןטעבענ ךיז ןוא תוחילס וצ םייה רעד ןיא טּפאלק

 ! שדוח שאר-תבש זיא טנייה ! ןענוואד םוצ ףיוא טייטש ,ןדיי ---

 -סיורא ןעמונעג ןעמ טָאה ,ענעפַאלשרעד-טינ ןוא ענעכַארבעצ ,עדימ
 ,טערומכראפ ?למיה רעד .ליק ןעווענ זיא ןסיורד ןיא .דעלטעכ יד ןופ ןכירק
 ךיז ,ןפָאלעג ןענייז סנקלָאװ .לדננער א טעשזמישזענ טָאה סע .טזנורבעגנָא
 ,ןפרָאװעג דיז ןוא טלסיירטעג ךיז טָאה ףיש יד .זיהּוװ ץעגרע טלייאעג

 ךיז ןבָאה ,טייהקנארק-םי רעד ןופ עטכאוושענּפָא ,ןדיי םינינמ רַאּפ א
 רעד .ךיז רעטנוא סיפ יד טימ ,רעבארא יד יוװ ,דרע רעד ףיוא טצעזעגסיוא
 ,טנאוו רעד ייב ןזייא ןא ןָא טנאה רעד טימ ןטלאהעגנָא ריז טָאה רוביצ-חילש
 ןעוו .הנווכ טימ ,ץראה טימ טנוואדענ ןבָאה עלא ,ןלאפמוא טינ לָאז רע
 לוק רעקידננַאלק-קידנענייװ ןייז טָאה ,"תרצי התא" םוצ ןעמוקענ זיא ןזח רעד
 : יירשעגסיוא ןייז ייב .ןונינ "הכיא" רעקידבַאב העשת רעד יוװ ןעננולקעצ ריז
 -ָארּפמיא ןקניניילק ןרעביא ךיז טָאה ! ונשדקס תיב םמשו ! ונריע הברח
 טציא טָאה םלוע רעד . . . ןצכערק א ןוא ןצפיז א ןנַארטעצ לכעלוש ןטריזיוו
 ,ןקיטנייה םעד רָאנ ,ןברוח ןשידיי ןקילַאמא םעד טינ ןניוא יד ראפ ןעזענ
 זיא טסיוראפ ! לטעטש רעזדנוא ןרָאװעג זיא בורח ; םענעגייא רעייז
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 ןוא תבש רעזדנוא ןרָאװעג טרעטשראפ ! ?שרדמ-תיב רעזדנוא ןרָאװעג

 . ... בוטדםוי

 ןטייווצ םעד רענייא ןבעגענּפָא םיללּפתמ יד ךיז ןבָאה ןענוואד ןכָאנ
 .לֹוש ןיא ,םייה רעד ןיא ןענופענ ןבָאה טציא ריז לָאז ןעמ יו ,"תבש-טוג"
 גנולצולּפ ךיז טלָאװ ןעמ יוו ,טייקליטש א ןטָארטעגנניירא זיא דלאב רעבָא
 . . . ןנָאז "תבש-טונג" םענעגייא םעד ראפ טמעשראפ ןבָאה

 א א א א * 

 ןסָארטאמ .ךיז ןגָאי ,ךיז ןלייא סנקלָאװ עקיטולב-טיור .טכאנראפ
 ךינ ףיוא ןרעטעלק .,ןיהא ןוא רעהא םורא ןפיול רעמינּפ עטערומכראפ טימ
 ןוא .סרעטיילקירטש ענעטכַאלפעג ,עכיוה יד רעביא ּפָארא ןוא ףיורא
 סעּפע יו ,ןושל-םוטש ףיוא רעביא ךיז ייז ןעקניו ערעדנא יד טיס ענייא
 -ראפ ןרָאל ,ןסָאלשענ רעטצנעפ ןרעוו דניוושעג ,דינ .ןעשענ זומ ןוא ףראד
 טימ ןרעוו ןשיט ;טניילראפ ןזייא סעטנערּפ טימ ,טיירדראפ ןפיורש ,טקאה
 ,לענש יוזא ןוא ךינ יוזא ץלא ןוא טנעוו וצ קנעב ,קנעב וצ ןדנובעג קירטש

 עטמאאב-ףיש יד ןעיירש -- ! סעניבאק יד ןיא ! סעניבאק יד זיא ---
 זא ,ףָאש ענעקַארשעצ יװ ,ןרישזאסאּפ יד ןביירט ןוא תולוק עקירעזייה טימ
 .סיפ יד רעטנוא ןרעטנָאלּפ טינ טציא דיז ןלָאז ייז

 טא .ןפרָאװעג ךיז ןוא טשטיינקעג ךיז ,טגיוועצ ךיז טָאה םי רעד
 טבייה טא .םוהת רעפיט א סיוא טסקאוו טָא ןוא גראב א ףיוא ךיז טבייה
 םוא ?לענש ךיז רע טרעק טָא ןוא ןפיולטנא וצ ןוא ןנָאי וצ ,ןפיול וצ ןָא רע
 טפראוו רע .סמערָא ענייז ןיא נרעב-רעסאוו ,עקיזיר עכלעזא טימ קירוצ
 םניא םענייא טּפאלק ןוא טסיוטש ,ןרעדנא ןפיוא םענייא ייז טרעדיילש ןוא
 !צאלּפ נרעב-רעסאוו יד שזא ,החיצר אזא טימ ןוא הרובנ אזא טימ ןרעדנא
 .םורבעג ןוא ךארק טימ

 ! והה ! והחוה ! והדוה --

 סָאלאג ןדליוו א ןיא טגָאיעצ ךיז ןבָאה ןטניוו עטעשויעצ-דליוו ןוא
 ,ןטלאּפש ןעלמיה ,ןרענוד ןלאנק סע ,ןקלָאװ רעביא ןוא עילאווכ רעביא
 ךיז ןבָארנאב ןֹוא ערעדנא יד ראפ ענייא רעבירג ןבָארג ,ןצאלּפ ןעמוהת
 .שינעמורב א ןוא שינעפייפ א ,שינעיירד א ןרָאװעג זיא סע .ערעדנא ןוא
 .טכַאקעג ןוא ןדָאזעג ,טמערוטשעג ןוא טזיורבעג טָאה ןעמאזוצ ץלא ןוא

 ! ויווויו ! ויווסויו ! ויוו-ויוו --

 טוט טָא .ּפָארא ןוא ףיורא ךיז טרעדיילש ,דיז טפראוו ףיש יד ןוא
 ,ןיירא םוהת ןיא רעדאנאטימ ץלא טּפעלש ןוא רעדינ רעד ןיא סיר א דיז דיז
 רענעסָאשענסיורא ןא יוװ ,ךייה רעד ןיא ףיורא רעדיוו יז טננירּפש טָא ןוא
 טעשטרָאק ןוא טצכערק ,ךיז טלסיירט ןוא ךיז טלּפאצ .שאלפ א ןֹופ קערָאק
 .היח עטעדנוווראפ א יו ,לוק ןפיוא טעוװער ןוא טיירש ריז
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 ןוא ,רעקראטש ןוא רעקראטש ץלא טעילוהעצ ךיז טָאה םי רעד ןוא
 ,וגָאלש סעילאווכ ,ןגָאי סעילאוכ .,רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןבייהעג ריז
 ןַא סרעמאה ענרעזייא טימ יװ ןּפאלק ןוא ןעמורב סעילאווכ ,ןעמוק סעילאווכ
 ןוא ןלָאמעצ יז ייז ןלעוו טָא-טָא זא ,ןוזנרי אזא טימ ףיש רעד ןופ טנעוו יד
 .רכז ןייק ריא ןופ ןזָאל טינ ןוא ךעלדנעּפש ףיוא ןביירעצ

 ! וה"ה ! ויוודיוו ! והדוה ---

 ןוא טעגזאירב ,ךיז טלאּפש ,ךיז טכערב ףיש רעד ףיוא סָאװ ץלא
 גראווזַאלג ,םילכ ,?בעמ ןופ גראווכורב רעקיטש יד ןוא .טצאלּפעצ טרעוו
 ךיז ןגָאלש ןוא ךיז ןנָאי ,ךיז ןסיוטש ,םענייניא סיוא ריז ןשימ ײלעצרָאּפ ןוא
 בייה א ךיז ייז ןעוט טא .טייקדליו רעקידארומ א טימ ערעדנא יד ענייא
 ,ןטפול רעד ןיא ךיז ןעיירד ןוא ןצנאט ,ןעגנירּפש ןָא ןבייה ןוא דייה רעד ןיא
 רלאב ידכ ,גזאירב ןוא קסארט א טימ דרע רעד וצ קירוצ ייז ןלאפ טָא ןוא
 ןופ ץנאט-םירש םעד ןבייהנַא ןוא ךייה רעד ןיא ןָאט וצ בייה א ךיז רעדיוו
 -הנושמ עכלעזא טימ טעשטיווק ןוא טיירש רעדנאנאטימ ץלא ןוא .יינ סָאד
 ןרעיוא יד טסייר סָאװ ,קיזומ עילעּפאק עשינָאלוװייט עתמא ןא ,תולוק עקיד
 : ןענייוועג ןוא ןעיירשעג סיוא ןכערב גנולצולּפ .ןרעוו ביוט םוצ זיב

 ! ! ! סעניבאק יד ןיא ! רעסאוו ! רעסאוו ---

 טנעה יד ףיוא רעלהפוע ערעייז ,רעדניק ערעייז ןּפאכ סעמאמ ,סעטאט
 סע .רערעדנא רעד וצ עטויאק ןייא ןופ ,םיענושמ עדליוו יוװ ,ןפיול ןעמענ ןוא
 דיד ןלעוװו ,קינייוועניא ןסיירניידא ךיז סעילאווכ יד ןלעוו טָא-טָא זא ,ךיז טכוד
 א ךיז רעירפ ןלעוו .ןיירא םי ןיא ןּפעלשראפ ןוא רָאה יד ייב ןָאט פאכ א
 .ןבייהנָא ךיז טעוו ןשיפ-לאוו יד ייב הרועס עסיורג יד זיב ,ריד טימ ןָאט ליּפש

 טכאד ,טעװ ףיש יד . רעסערג ןוא רעסערג ץלא טרעוו םערוטש רעד
 ןטימ רעביא דיז יז טרעק טָא-טָא .ןעייווצ ףיוא ןרעוו ןטלָאּפשעצ דלאב ,ריז
 טלנָאה ךייה רעד ןופ .ןטייווצ ןפיוא רענייא ןלאפ ןשטנעמ .ּפָארא ץיּפש
 יד ןוא ןדלאוונ יד .ץלָאה רעקיטש טימ ןוא זָאלג רעקיטש טימ רנאנאכָאנ
 : למיה םעד ןרעכעל ןרישזאסאּפ יד ןֹופ ןעיירשעג

 ! טנאה ןיימ ,יוא ---

 ! ּפָאק ןיימ ,יוא ---

 ! טולב ! טולב ,דלאווג ---

 ! ךַארב א ,יוא ! קילגמוא ןא ,יוא ---

 יד טימ ןּפאלק ,רָאה עטרעביושעצ ןוא ןגיוא עדליוו טימ ,ןעיורפ
 : ןעיירש ןוא רעלטנעוו יד ןיא ןטסיופ

 ! םיליהת טגָאז ? ריא טגייווש סָאװ ןדיי ---

 !ןעמוק טינ לארשי רבק וצ וליפא ןלעוו רימ !ןרָאלראפ ןענייז רימ ---

 ! ןנָאז יודיוו םענייניא עלא ריִמָאל ,טמוק ,ןריי ---
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 -עגסיוא רעטקיטשראפ א ןנַארטעגכרוד ךיז ּגוװ ץעגרע ןופ טָאה דלאב
 ףור םעד טּפאכעגסיוא דלאב טָאה םלוע רעצנאג רעד "!לארשי עמש" : יירש
 : ןעיירש ןעמונעגנ ןבַאה ?וק ןייא ןיא עלא ןוא

 ..! לארשי עמש ! לארשי עמש ---

 רעייז וצ ?לּפתמ ןענייז ןדיי יד יו טרעהרעד ןבַאה םייונ יד רָאנ יו
 רערעי ,טָאנ ןייז וצ רענייא רעדעי ןָאט הליפת ןבייהעגנָא ךיוא ייז ןבָאה ,טָאג
 .ךארּפש ןייז ףיוא רענייא רעדעי ,ןושל ןייז ףיוא רענייא

 ! ךיז םעראברעד ,סוזעי רערעייט ,רעביל ,ינאכָאק סוזעי ,ָא --

 ! ךימ ץישאב ,איראמ אטנעווס ,ַא ---

 . . ! דניז עניימ ראפ טינ ךימ ףָארטש ,יִאמ יט עשזַאב ,ַא ---

 ןבעל דיי ךיז טָאה .טמלצענ קיטכרַאפסטַאנ יונג ןבעל יונג ריז טָאה
 . . ."אטח לע" ןצראה ןיא ןנָאלשעג ריי

 עלא ףיוא יוג א ןכַארקענוצ זיא ,ןַאט הליפת ןטימ עמאס םעד ןיא
 -עגנָא ,לטעב ןטשרעטנוא ןא ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןדיי ןרעטלע ןא וצ ריפ
 הרוותמ ןבייהעגנָא דיז םינּפ ןקידנענייו א טימ ןוא טנעה יד ראפ םיא טּפאכ

 יד טימ טּפאלקענ ריז ,ליד ןסאנ ןפיוא ןרעטש ןטימ ןגנָאלשעג ייברעד ןוא ןייז

 : לוק ןקירעזייה א ףיוא טעּפילכעג ןוא ּפָאק ןיא ןטסיופ

 ,ןגָאלשעג בָאה'כ ;דיי ,תונמחר בָאה ,ךיז םעראברעד ,ריי -

 ריוא ךיא בָאה ,ןנָאלשענ ןבַאה עלא . . . ןנעמראפ ןשידיי טביורעג ,טעגרהעג
 -ונענ ךיוא ,רענעטלַאשראפ ,ךיא בָאה ,ןעמונעג ןבָאה עלא . . . ןנַאלשעג
 . . . רערעייט בינראפ ,דיי ,לחומ ייז . . . ןעמ

 םורבעג סָאד .טמערוטשעג ןוא טזיורבעג ץלא ךָאנ טָאה םי רעד ןוא
 -ראטש ץלא טונימ וצ טונימ ןופ ןרָאװעג זיא סעילאווכ עטעוועשובעצ יד ןופ
 יד ןופ ןעיירשעג עטלפייוצראפ יד ןוא תולוק יד .רעמאזיורג ןוא רעק
 ןוא תוליפת עשיריי יד .רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןגָארטעג ריז זבָאה ןשטנעמ
 ,למיה םוצ ןסירעג דיז ןוא םענייניא טשימעגסיוא ריז ןבָאה תוליפת עשייונ יד
 עטעשויעצ יד ןופ ןנָאלק ןוא ןעיַאװ סָאד ןעיירשראפ טלָאװעג ןטלָאװ ייז יו
 ןָא ןבָאה סָאװ ,סעילאווכ עטמערוטשעצ יד ןופ ּפעלק עקידארומ יד ןוא זטניוו
 ןלָאמעצ ןוא ןכערבעצ טלָאװעג יז ןוא ףיש רעד ףיוא טרעמאהעג רעהפיוא
 .ןרישזאסאּפ רעטרעדנוה עריא טימ םענייניא

 ץענרע ןופ ןעירשעג ןעמ טָאה -- ! ןעלטראנ-סגנוטער יד ןָאטנָא ---

 -טנא גנאל ןיוש ןענייז ןעלטראנ-סגנוטער יד רעבָא .?וק םענעמונאב א טימ

 ץעגרע טרעגלאוועג דיז ,טעב ןופ סנּפָאקוצ ןופ ,טנעוו יד ןופ ןרָאװעג ןענור

 .ײלעצרָאּפ ןוא גראווזַאלג ,לבעמ ןופ גראווכורב ןטעברוהעגנָא םעד ןשיווצ

 58 הא הא הַא / יא

 .רבא ןייק טימ זריר טנעסעג טינ ןוא רעטמיילעג א יוװ ןנעלעג ןיב ךיא

 טלַאװעג דיז בָאה ךיא .שינרעטצניפ עקיד א ןענאטשעג זיא ןניוא עניימ ראפ
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 טָאה רימ .טנעקענ טינ ןוא ל?קניוו-ןטיוט םעד טָא ןופ ןפיולטנא ,ןבייהפיוא
 סָאד ךיא רעה טניוו-םערוטש םנופ זעיאװ ןוא ןנַאלק םעד ןיא זא ,טכודעג דיז
 רעמינּפ ערעייז ףיוא .,רעדניק ןוא יורפ ןיימ ןופ ןייוועג סָאד ןוא יירשעג
 יד טימ ריס וצ ייז ןכאמ סעּפע .קָאטייװ ןוא ןייּפ ?יפיוזא ןסָאנענסיױא טניל
 רעבָא ,ייז וצ ןפיול ?יוו דיא .ךיז ןטעב ןוא רימ וצ ייז ןפור סעּפע .טנעה
 לעו רעמ זא ,ליפ ךיא .רענעדנובענ א ןעוועג טלָאװ דיא יו ,טינ ןעק ךדיא
 עניימ .ייז טימ ריז ךיא ןגעזעג קנאדעג ןיא .,ןעז טינ לָאמנייק ןיוש ייז דיא
 : טייהרעליטש ןעשטּפעש ןּפיל

 .. .. עטסביל עניימ ,ערעייט עניימ טנוזעג טייז ---

 -עלא וצ ןוא ץלא וצ טייקיטלינכיילג א ןעמונעגמורא ךדימ טָאה דלאב
 ,ןעשעג זומ ןוא ףראד סע סָאװ סָאד זא ,טלָאװעג רָאנ רימ ךיז טָאה סע .ןעמ
 יו ןליפ טינ רעמ ןיוש דימָאל ! רעכיג סָאװ ,רעלענש סָאװ ןעמוק ןיוש לָאז
 ןיוש ךימָאל ! ןעלדָאנ טימ יו רימ ןכעטש ּפָאק ןיימ ףיוא ןעלצרַאוװ-רָאה יד
 םייב טלאה ןוא רימ ןיא ךיז טסייר דייווענניא רעצנאג ןיימ יוװ ןליפ טינ רעמ
 . . . ןצאלפ
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 -ליוו יד ,ןרָאװעג רעליטש ,ךדיז טכאד ,זיא םערוטש רעד .ןנרָאמירפ
 ךעלטנעוו יד ףיוא קראטש יוזא טינ ןיוש ןּפאלק סעילאווכ עטעוועשובעצ ,עד
 -ַאלווייט ןקידתעל-תעמ ייווצ ןייז ןופ רעטרוכישראפ א ,םי רעד .,ףיש רעד ןופ

 ףוג ןקיזיר ןייז טימ ןניוצענסיוא ,רעטרעטאמראפ א ,טציא טניל ,ליּפש רעשינ
 טנַאזירָאה-חרזמ םנופ .?מערד א טּפאכ ןוא סנשיק-רעסאוו עסיורג ענייז ףיוא
 .ןוז עטנייווראפ ,עכיילב א ןדיינשסיוא ןעמונעג דיז טָאה

 עלעג ,עכיילב טימ ,רעדיילק עסאנ ןֹוא עקיטיוק טימ ,ןרישזאסאּפ יד
 עצראווש טימ טלגנירעגמורא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגיוא עטיור טימ ,רעמינּפ
 עננע ערעייז ןופ ןכיילשסיורא ןבייהעגנָא זייווכעלסיב ךיז ןבָאה ,דרעלמער
 ,תויח ענעקָארשעצ ןופ קילבנָא םעד טאהעג עלא ןבָאה ייז .רעכעל-עטויאק
 געיעג ןרעווש ,ןננאל א ךָאנ ,סערָאנ ערעייז ןופ ןכירקוצסיורא ןַא ןבייה סָאװ
 ייב ןרעדנא םעד רענייא ךיז קידנטלאהנַא ,סיפ עקירעבאלש טימ .ייז ףיוא
 -סע םוצ ּפערט יד טימ ךדיז טעקּפארדעגפיורא זיא סע יוװ ייז ןבָאה ,טנעה יד
 .רעמיצ

 ךיז ןענייז ,טּפאכעגמורא דיז ןבָאה רעטסעווש-ףיש ןוא רעדירב-ףיש
 יו ,טכאלעג ןוא טנייווענ זבָאה ,רעזדלעה יד ףיוא ערעדנא יד ענייא ןלאפעג
 -יז טָאה דייר םָארטש א .טלעוו רענעי ןופ ןעמוקענקירוצ טציא טלָאװ ןעמ
 םעד ןעיירשרעביא טלָאװעג טָאה רענייא רעדעי ,ןסָאגענ ןכעלטיא ןופ
 רע סָאװ ,ןרעהסיוא רעירפ םיא לָאז ןעמ טלָאװעג טָאה רעכעלטיא .ןטייווצ
 .ןגיוא יד ןיא טיוט םעד טקוקעג טָאה רע תעשב טכארטענ ןוא טליפענ טָאה
 א ןופ ןרָאװעג לוצינ ,סנ א ךרוד יו ,זיא רע יוזא יו טלייצרעד טָאה רעד
 טָאה רערעדנא ןא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןלאפעגנ טינ ריש זיא סָאװ ,ץלָאה קיטש
 .ןעשעג םיא וצ זיא סָאװ ,רעדנּוװ ןרעפערגנ א ךָאנ ןופ טלייצרעד
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 -ביל" רעזדנוא :; סעיינ עקיטכיוו רָאנ טסּנוװרעד ךיז ןעמ טָאה דלאב
 טשרע טעוװו ןוא עטנרהענעצ א ךעבענ טציא ךיז טּפעלש "אינַאלַאּפ עקיצראה
 ,גָאט ןטירד ןפיוא טינ ,רוואה על ,ןפאה ןשיזיוצנארפ ,ןסיורג םוצ ןעמוקנַא
 ןיוש טָאה הרושב עכעלקערש יד .נָאט ןטסקעז ,ןטפניפ ןפיוא יאוולה רָאנ
 -יא םולשב זיא ןעמ ןפלָאהענ טָאה טָאנ ביוא .,ןקַארשעג טינ םענייק רעבָא
 טייהרעקידעבעל ןרעוו וצ ןעגנולשעננייא ןופ הנכס עקידארומ יד ןעמוקעגרעב
 .ןעמוקרעביא דיוא סָאד ןיוש ןעמ טעװ ,םי ןופ

 ,ןסע ןפיוא ןפרָאװעגנפיורא דלאב ךיז טָאה םלוע רעקירעגנוה רעד
 ןובשח ןפיוא סאּפש טכאמעג ןוא טלציווענ ךיז ןעמ טָאה השעמ תעשבנ ןוא
 טלקיוועננייא ןנעלעג זיא רענעי יװ ,טעשטיווקעג טָאה רעד יו : ןטייווצ זופ

 ריז טָאה רערעדנא ןא יװ ןוא ,"אטח לע" ןנַאלשענ ךיז ןוא תילט א ןיא
 -נוזאב ."ונלוק עמש" תולוקס עדליוו טימ ןעירשעג ןוא ?טעב םוצ ןדנובענוצ
 הדוותמ ריז טָאה סָאװ ,קינהבושת לעב םעד ,יוג זנעוו טכאלעג ןעמ טָאה סרעד
 . . הטרח עדאווא ןיוש רע טָאה טציא ןוא ןדיי יד ראפ ןעוועג

 -יקעג ךיז ןוא טהמכחענ ךיז ןרישזאסאּפ-וטנארגימע יד ןבָאה יוזא
 -עצ אזא טימ טכאלעג רעמינּפ עכיילב ערעייז זבָאה השעמ תעשב ןוא .טצעב
 -ענפיוא סָאװ-רָאנ ןענייז סָאװ ,םיאלוח ןכאל סע יוװ ,לרעטכעלעג םענעכָארב
 . קנערק רעקידנכוסמ ,רעננאל א ןופ ןענאטש

 תוילג ץוביק א

 ,1996 ,רעבָאטקָא ,ָאדרַאב

 -ןטנארגימע ןייא ןופ ןעלנַאװ ןופ טכענ עזָאלפַאלש ןוא געט עגנאל ךָאנ
 רעד ןיא ןעמוקעגנָא דעלרנע רימ ןענייז --- זיראּפ ,רוואה :; ןטייווצ םוצ רענאל
 ןדנובראפ רָאנ זדנוא טָאה סָאװ ,ּפאטע רעטצעל רעד ,ָאדרַאב טָאטש-טרָאּפ
 .עּפָאריײיא טימ ,דרע טימ ,דנאל טימ

 -ליה ןסיורג א ןיא טריפעגקעווא ךיילנ זדנוא ןעמ טָאה ןאב רעד ןופ
 טָאה ָאד .םי ןופ נערב עמאס םייב ןענאטשענ זיא סָאו ,קאראב םענרעצ

 ןטלָאװ רימ יו ,ןכאז ערעזדנוא טלסיירטעגרעביא ,טנקדבעג רעדיוו זדנוא ןעמ
 , רעלנומש עדנאב א סעּפע רָאנ ,ןטנארגימע ןייק טינ ןעוועג

 טכבארפ עייר רעננאל א ןיא טלעטשענסיוא ןעוועג ןענייז טרָאּפ ןיא
 ךיור טימ ןזָאלבענ ןוא עראּפ טימ טעּפָאסעג ןבָאה סָאװ ,ןפיש-רישזאסאּפ ןוא
 -ָאסור" יד ןעזרעד רימ ןבָאה ןפיש יד ןשיווצ .סנעמיוק עסיורג ערעייז ןופ
 טקוקעג ןבָאה רימ .עדאנאק ןייק ןריפ טפראדעג זדנוא טָאה סָאװ ,"ןָאאֿכ
 טימ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןגיוא עמעראוו ,עקידנטעלנ טימ ריא ףיוא
 םעד ןריפרעבירא םולשב זדנוא טעוװ יז יצ טסייוו רעוו ; קערש רעסיוועג א
 -ראפ ןיא סָאוװ ,טיירפעג ךדיז רימ ןבָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ רעבָא ? םי
 ןופ טקאּפענרעבירא זדנוא טָאה סָאװ ,"אינָאלַאּפ" לפיש ןשיליוּפ ןטימ ריילנ
 .זייר א שממ ןעזעגנסיוא "ןָאָאלַאסור" יד טָאה ,רוואה ןייק אינידנ
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 ןוא טלמוטענ ךיז טָאה קאראב ןטנארנימע ןסיורג םעד םורא ןוא ןיא
 סעיטראּפ עשירפ ןעמוקעגנָא ןענייז עלייו עלא ,דיראי א ףיוא יוװ טשארעג
 רָאנ יו .,ןלױּפ ןופ ןדיי ?ייט רעטסערג רעד ,םלועה תוניּפ עבראמ רערעדנאוו

 זָאל א עלא דלאב דיז ןבָאה ,ןטנארגימע עּפורג עשירפ א ןזיוואב דיז טָאה סע
 : סעגארפ טימ ןפראווראפ ןעמונעג ייז ןוא ייז וצ ןָאטעג

 ? ריא טראפ ןיהנוו ---

 ? ריא ןוא ! עדאנאק ןייק ןרָאפ רימ ---

 ! עניטנעגרא ןייק ---

 ! עיליזארב ןייק ---

 ! אבוק ---

 .ןטייז עלא ןופ סרעפטנע ןגָארטעג דיז זבָאה -- ! עקיסקעמ ---

 ןופ רעדנעל יד טיול ןריּפורג ןעמונעג דלאב ריז ןבָאה ןטנארגימע יד
 ןבָאה ייז ןופ ךדס א .ןרָאפ ייז ןיהוװ רעדנעל יד טיול ןוא ןעמוק ייז ןענאוו

 רעד ןופ דָאנ םירבח ,טניירפ-עטוג עקילָאמא ,טיילסדנאל ערעייז ןענופעג ַאד

 .תוילנ ץוביק רעתמא ןא -- טננוי

 רלאב ןענייז ,רעירפ ןופ ןעוועג ָאד ןיוש ןענייז סָאװ ,ןטנארגימע יד

 עשינכש יד רעביא טריפעג זדנוא ןבָאה ייז .,רעזייוו-נעוו ערעזדנוא ןרָאװעג
 ,אחרוא-בנא ,ןוא ,ךדרדל הדיצ ףיוא ןכאז עקיטיונ ןפיוקוצנייא טרָאּפ ןופ ןסאג
 טָאה סע ּווװו ,ָאדרָאב טָאטש רעשיזיוצנארפ ,רעטלא רעד ףיוא קילב א ךיוא ןפאכ
 -ענסיוא ןבָאה דרפס-ילוג עקילַאמא יד סָאװ ,הליהק עשידיי א טילבענ לָאמא
 ערעזדנוא לָאמא טינ ַאד ןבָאה יצ ,טכארטעג ךיא בָאה ,טסייוו רעוו .,טיוב
 ןיא ןעמוושעגוצ ,עיציזיווקניא רעשינאּפש רעד ןופ ענעפָאלטנא יד ,רעדירב
 . ? גערב ןקיזָאד םעד וצ טכאנ רערעטצניפ א ןיא ,ךעלפיש-לנעז

 *א כא = לא = לַא = א

 ,טעבורטעצ קיכליה ךיז ןבָאה ןפיש יד .ןצעז ןעמונעג דיז טָאה ןוז יד
 ייז ןיא ןדָאלנָא ןעמענ ךיוא לָאז ןעמ טייצ ןיוש זיא סע זא ,ל?אנגיס א יוװ
 , . . ןטנארנימע יד -- "הרוחס עקידעבעל" יד

 סע ןענאוו ןופ ןליבָאמַאטױא עקינייא טגָאיעגנָא ךיז ןבָאה דלאב

 ןטפאשלעזעג-ףיש ענעדיישראפ ןופ עטמאאב לָאצ א ןעגנורּפשעגסיורא ןענייז

 .ןטנעניטנַאק ןוא רעדנעל טיול ,תורוש ןיא ןלעטשסיוא זדנוא ןעמונעג ןוא

 -גנירדכרוד ,עפראש עכלעזא טימ ןטסַאמענּפָא ןוא טלייצעג זדנוא ןבָאה ייז

 ןיא ןטלאה ייז תעשב םירחוס-ןסקָא ענעראפרעד ,עטינעג יװ ,ןקילב עכעל
 . . . ןסקָא טרָאּפסנארט א "ןעוועזורננַא"

 ןיא .ןענעגעזעג ןעמונעג ךיז ךינ ףיוא ןבָאה ןטנארנימע עשידיי יד

 יד טימ "רעניטנעגרא" יד ,רעטייווצ רעד טימ ןעירשעגרעביא ךיז טָאה הרוש
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 "רעדאנאק" יד ןוא ,"רעדאנאק" יד טימ "רענאבוק" יד ;"רענאקירפא-םורד"
 ."רענאקיסקעמ" יד טימ

 ! טנוזעג טראפ ---

 ! עזייר עכעלקילנ א --

 . . ! ןייז חילצמ טרָאד טלָאז ריא --

 ןעמונעג ןוא טנארגימע ןטצעל ןזיב ןעננולשעגנייא ןבָאה ןפיש יד
 טָאה "ןָאָאלאסור" רעזדנוא .טכאנ ןרָאװעג זיא סע .ןיירא געוו ןיא ןריר דיז
 ןעמונענ ןוא טעבורטעצ קיכליה ךיז טָאה ,רעקנא ריא ןבייהעגפיוא ךיוא
 -ךרע רעטצעל רעד יו גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע ,רעסאוו סָאד ןריינש
 .ניוא ןופ ןרָאװעג ןדנווושראפ זיא ,געוו-רעדנאוו ןננאל רעזדנוא ףיוא ,גערב

 ןעגנומיטש ןופ םי ןיא

 ןשיזיוצנארפ םנופ טרעטייוורעד ךיז טָאה "ןָאָאלאסור" יד רעמ סָאװ
 ,ןרעדנא ןכַאנ ?יימ-םי ןייא ןעננילשראפ ןבייהעגנָא טָאה ןוא ָאדרָאב טרַאּפ
 : סעגארפ ענעדיישראפ חומ ןיא ןרעבנע ןעמונעגנ רימ טָאה רעמ ץלא

 ? ךיא רָאפ ןעמעוו וצ זוא ןיהנוו

 ? דנאל ערמערפ ,עיינ סָאד ןעמענפיוא ךימ טעװ יו ---

 ? טנאה עכעלטניירפ א רימ וצ ןקערטשסיוא טרָאד רעצימע טעוװ ---

 ןסיורג םעד ןיא טלגנירעגמורא ךימ טָאה סָאװ ,טייקטנלע עסיורנ יד
 זיא סע .טעמוא ןא רימ ףיוא טנַאיעגנָא טָאה ,םי ןוא ?מיה ןשיווצ ,?לח
 .עטסרעייט ןוא עטסביל עניימ וצ ,םייהא טפאשקנעב עקראטש א ןלאפאב ךדימ
 ,"ברעמ" ןיא ץענרע ןיב ךיא זא ,טעָאּפ רעשידיי רענעי יװ טליפעג בָאה ךיא
 טימ ,"חרזמ" ןיא זיא ץראה ןיימ ןוא ,רעסאוו ןוא ?מיה ןשיווצ םורא ?גָאװ
 נָאטייב ,טדנעוועג ןוא טרעקענ דיז בָאה ךיא ּוװ .דעלרעדניק ןוא יורפ ןיימ
 ןעזעג קר ךיא בָאה ,רענעלעג ןיימ ףיוא ,עטויאק ןיא טכאנייב ,קעד ןפיוא
 ןטלאטשעג ןוא רעמינּפ עטרעיורטראפ ערעייז ןגיוא עניימ ראפ ןבעוושמורא
 ערעייז ןעננולקענּפָא ץלא ךָאנ ןבָאה ןרעיוא עניימ ןיא .ריז ןענעגעזעגנ םייב
 .תוללי ןוא ןענייוועג

 טרָאד טציא ייז ןטכארט סָאװ ? ןַאט טציא טרָאד ייז ןענעק סָאװ ---

 -החּפשמ עניימ ןדניבפיונוצ ןענעק רעדיוו לָאמא ךָאנ ךיא עו ? רימ ןופ

 -נאדעג עקיזָאד יד טָא -- ? ןסירעגרעדנאנאפ ייז טָאה ?רוג רעד סָאװ ,םידעפ

 .ןזָאלעג טינ ורוצ דימ ןוא ןרעטאמ ןייא ןיא ןטלאהעג ךימ ןבָאה ןעק

 ענעדיישראפ ןקינייּפ ןוא ןגָאנ ֹוצ ןבייהעגנָא ךיוא ךימ ןבָאה סע

 ,םוטעמוא .ןרעדנאוו ןשידיי םנופ תילכת ןוא ןיז ןצנאנ םעד ןגעוו תוקיפס

 תונחמ דיז ראפ ןעזעג קר דיא בָאה רעדנעל ענעדיישראפ ןופ ןטרָאּפ עלא ייב

 ןגיוא ענעדנוצעצ טימ ,רעמינּפ עטכשוחראפ טימ עלא .ןטנארנימע עשירדיי

 .הפירש א ןופ ןפַאלעג ןטלָאוװ ייז יו ,ןעזסיוא םעד טאהעג ןבָאה סָאװ
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 ןעמוק טעװ ןעוו ? ןלעטשּפָא טרָאפ סָאד ריז טעוו עשזדזעוו ,ָאט ---
 קידנעטש לָאז קלָאפ א ןא ,ןייז טינ קיבייא ךָאד ןעק סע ? םעד וצ ףוס א
 ? סנגעוורעטנוא ןבעל

 יו טכארטאב םוטעמוא ןרעו סעקסינדנו-ענ עשידיי ,רימ ביוא ---
 ,ןקידנרַאפכרוד ןיא וליפא ,טלעו רעד ןופ םותי רעד ןעוװענ ןטלָאװ רימ
 ,רעדנעל עיינ יד ןיא ,ןטרָאד יצ טסייו עשז-רעוו אט ,ךיירקנארפ ןעיירפ
 ? ןעלדנאהאב רעסעב זדנוא ןעמ טעוװ ,ןפיול רימ ןיהּוװ

 קידנעטש טָאה סָאװ ,לחר-עדיירפ ןעווענ טכערעג עקאט זיא רשפא ---
 : רימ וצ טהנעטעג

 סָאד ביוא .םייה עיינ א ןכוז וצ ןרָאפ טינ ץעגרע ןיא ףראד ןעמ --
 ,טינ םייה ןייק זיא ןרָאװעג טעװעדַאהעגפיוא ןוא ןרָאבעג זיא ןעמ ּוװ ,דנאֿכ
 . . . ןעניפעג טינ םייה ערעסעב ןייק ץענרע ןיא ןיוש ןעמ טעװ

 ןוא ןלאפאב ךימ ןענייז ןעגנומיטש עכעלנייּפ ,ערעווש עכלעזא טָא
 ןייא ןייק ףיוא וליפא רימ ןופ ןטָארטענּפָא טינ ,סנטַאש ערעטצניפ יװ ,זבַאה
 ריז בָאה ךיא .טנעקעג טינ ןוא ייז ןופ ןפיולטנא טלאוועג בָאה ךיא .,טונימ
 ,לעצ-הסיפת רעננע ןא ןיא טראּפשראפ ןעוועג טלָאװ ךיא יו טליפענ

 בָאה ךיא .חומ ןיא טצילבעגפיוא סעּפע רימ טָאה לָאמאטימ רעבָא = ,
 ,ןביירש ןעמונענ ןוא ןעּפ-ילב א ןָאטענ ּפאכ א ,טרָא ןופ ןָאטעג סיר א דיז
 ,לענש ,ךינ ןבירשעגנ בָאה ךיא .ריּפאּפ ךעלטעלב ףיוא ןליפעג עניימ ןסיגסיוא
 .ןבירטעגרעטנוא ךימ טלָאװ חוכ רעראבעזמוא ןא סעּפע יו ,טעּפמיא טימ
 -ָאלעגנַא ,ערעווש עניימ וצ קורדסיוא ןא ןענופעג ןביירש םעד ןיא בָאה דיא
 ,רנאלסור ןיא נעט עזָאלמייה ,עננוי עניימ ןיא לָאמא יו ,ןעננומיטש ענעד
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעשב

 ןוא עשימָאק ,עכעליירפ ןוא עקיטעמוא ,רעדליב ןוא סענעצס יילרעלא
 ןוא ?מיה ןשיווצ ,ףיש רעד ףיוא ,טליּפשענּפָא ָאד ריז ןבָאה סָאװ ,עקירעיורט
 יד ןיא ןעגנירדניירא ןעמונעג בָאה ךיא .טנכייצראפ ךיא בָאה ,רעסאוו
 רעד סָאװ ,ןטנארגימע עדמערפ ,ענעפָאלעננָא עסאמ רעסיורג רעד ןופ סנבעל
 -ראפ טּפאכענפיוא בָאה ךיא ;םטקינייראפ ייז טָאה ?רונ רעשידיי רעשינארט

 ערעייז וצ ,דייר ערעייז וצ רעיוא ןא טגיינענוצ ,ןטלאטשענ ןוא ןּפיט ענעדייש
 ןבירשעגנ רימ ךיז טָאה סע ,ןייוועג רעייז וצ ןוא ןכאל רעייז וצ ,זעננוריפפיוא
 זיא לטעלב רָאנ ?טעלב .רעירפ טינ לָאמנייק ךָאנ יו ,טכייל יוזא ,גנירג יוזא
 .טנאה ןיימ רעטנוא ןופ ןפָאלעג

 יו רעמ טינ ןיב ךיא זא ,ןסענראפ יו ךיא בָאה טנעמָאמ םעד ןיא
 ןעוועג רָאנ טציא טלָאװ דיא יו רָאנ ,רעלגַאװ עשידיי עסאמ רעד ןופ רענייא
 ַאד סָאװ ץלא ןטכאבַאאב וצ זיולב זיא אדבוע ןייז סָאװ ,רעיושוצ רעקיטייז א
 .ןענעכייצראפ סע ןוא רָאפ טמוק

 ןטפאשקנעב ןוא ןעננובעלרעביא עכעלנעזרעּפ עקיטציא זיב עניימ עלא
 רעייז ןוא ,טייז א ןָא ןטָארטענּפָא לָאמאטימ ןענייז ,החּפשמ ןיימ וצ ,םייהא
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 סָאװ ,ןשטנעמ עדמערפ ,ענעפַאלענפיונוצ יד טָא ןעמונראפ טציא ןבָאה טרָא
 רימ ייז ןענייז לָאמאטימ ןוא ,טנאקאבמוא ןעוועג רימ ייז ןענייז טציא זיב
 .ןנייא ןוא טנַאנ יוזא ןרָאװעג

 רעד ןיא ןוא קעד ןפיוא ,טכאנייב ןוא גָאטייב ןבירשעגנ בָאה ךיא
 ןעוועג זיב ךיא ,ןסיײרּפָא טנעקעג טינ רָאנ םעד ןופ ךיז בָאה ךיא .,עטויאק
 טציא ךיז ןיפעג ךיא זא ,ןסענראפ ןיטולחל בָאה ךיא זא ,טּפאכראפ יוזא
 נװ טליפעג טינ ךיוא בָאה ךיא ,םי םענזירּפאק םנופ תושר ןיא ןצנאגניא
 ,רעסאוו ןפיוא טכענ ןוא נעט ענַאטַאנַאמ ,עגנאל יד ןעמוקעג ןיהא ןענייז סע

 ןיא !דיינשניירא ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה "ןָאָאלאסור" יד ןעוו טשרע
 ןבייהעגנָא ?מוט טימ ריז ןבָאה ןרישזאסאּפ יד ןוא ןרעסאוו עשידאנאק יד
 קירוצ ךיז דיא בָאה ,גערב ןטנאקאבמוא ,םעיינ םעד ןייז םינּפ-לבקמ ןטיירג
 ,טנארגימע ןא יו טליפרעד

 !דנאל !דרע

 סָאד .טגערעגפיוא ןוא טנאּפשעג עלא ןענייז ןטנארנימע יד .טנוװָא
 ןוא ?מיה ןשיוװצ טכאנ עטצעל יד ! ףיש רעד ףיוא טכאנ עטצעל יד זיא
 טיג ,קַיּור ,ליטש טגיל םי רעד .טנרעטשענסיוא זיא למיה רעד ! רעסאוו
 .ריר ןייק טינ וליפא ריז

 -אב ןיוש ןקאּפ ערעדנא .עטעוואהראפ םורא ןפיול ןרישזאסאּפ יד
 טשימעג ,דיירפ .,זעוורענ ,קִיורמוא ןענייז עלא .ןכאז ערעייז ףיונוצ סנטייצ
 טָא-טָא סָאװ ,דיירפ ; רעמינּפ יד ףיוא ןעמעלא ןסָאנעגסיױא טגיל ,קערש טימ
 ארומ ןוא קערש ןוא ,דרע רעד ףיוא סיפ יד טימ ןייטש ןיוש ןעמ טעוװ דלאב
 . . . ןגרָאמ ןטמיטשאבמוא ןראפ

 ןיא ןיא ץלא יצ ןעז ,קירוצ ןוא ןיה םורא ןפיול עטמאאב-ףיש יד
 טנייה .ףיש יד ןקינייר ןוא ןצוּפ ןייא ןיא ןטלאה ןסָארטאמ יד גנונדרַא
 .סאלק ןטירד םנופ ןרישזאסאּפ יד טימ דעלפעה סרעדנוזאב רָאנ ייז ןענייז
 ןוא רעקיטכיל לָאז סע ,ןרָאװעג ןדנוצעגנָא ןענייז ןּפמָאל עשירטקעלע עלא
 .ןייז רעכעליירפ

 .ףיש רעד ןופ דעלעקניוו עלא ןופ ןגָארטעג ריז טָאה יירשעג א ,למוט א
 -נא יד וצ ענייא טעילוטעג ךיז ,טפיטשעג ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב עננוי
 ,עכעליירפ ערעייז ,טעדניירפאב ןעוועגנ ננאל ןופ ןיוש ןטלָאװ ייז יו ,ערעד
 טָאה רעכעלטננוי רעדעי .טפול יד טכליהראפ ןבָאה ןרעטכעלעג עקיטסול
 ,גנאנפיוא-ןענוז טימ טָא-טָא לייוו ,דיירפ עלעסיבא רךָאנ ןּפאכניירא טלָאװעג
 ןייז טימ ןייגקעווא רערעדעי ךָאד טעוװ ,גערב םוצ ןעמוקוצ טעוװ ףיש יד ןעוו
 ךיז טעוו ןעמ יצ סייו רעוו .ןנעוו ערעדנוזאב ץנאנ ףיוא ,טָארט םענענייא
 .. 3 ןעז לָאמא ךָאנ זיא סע ןעוו ןיוש

 .ןטנארגימע ןוא ןרישזאסאּפ יילרעלא טימ טקאּפעגנ ןעוועג זיא קעד רעד
 ,סאלק ןטייווצ ןוא ןטשרע םנופ םינסחי עכייר יד ,"עטשרעבייא" יד וליפא
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 רעד ןופ "עטשרעטנוא" יד טימ ןטלאהעג ךיז טייצ עצנאנ יד ןבָאה סָאװ

 עלא .סאלק ןטירד םנופ ,קעד םוצ ןעמוקענּפָארא ךיוא טציא ןענייז ,סנטייוו
 -םיונוצ עלא טציא ריז טלָאװ ןעמ יו ,טכאלענ ןוא טדערענ ,טלּפאלּפעג ןבָאה
 .,החמש-החּפשמ רעסיורג א ףיוא ןעמוקעג

 .םילכ עלא ףיוא ןָאטעג לבמיצ א רעמזעלק עילעּפאק א טָאה דלאב
 ןבָאה טצנאטעג ןוא .ץנאט א ןיא ןזָאלענקעװא ךיז טָאה םלוע רעננוי רעד
 .זײװסעּפורג ןוא זייווכעלרַאּפ ,דיי ןוא יונג ,יורפ ןוא ןאמ ,סיורג ןוא ןיילק ,עלא
 -ץראווש א סמערָא ענייז ןיא טרעמאלקעגנייא ןטלאהעג טָאה שטייד רעדנַאלב
 -ױּפ ןדנַאלב א ןיא -- רענעילאטיא רעטענורב א ;רעטכָאט עשידיי עקיגיוא
 .לבייוו גנוי שידיי א טימ --- סעצנָאװ עפייטש טימ קאילַאּפ א ;לססיש ןשיל
 יד ראפ טיירדעג ריז טָאה ץלא .רעייפ טימ ,ןערב טימ טצנאטעג טָאה ןעמ
 רעטייוו ץלא סיפ יד ןסירעג טָאה קיזומ יד .לבריוועגנ ןדליוו א ןיא יוװ ,זניוא
 ןבָאה ןגיוא ,טמאלפעג ןבָאה רעמינּפ .יירדעג םוצ ,ץנאט םוצ רעטייוו ןוא
 -ּפָאהענ ןכבָאה סיפ ,טעקסעילּפעג ןבָאה טנעה .טולנ ןוא הוואת טימ טנערבעג
 םענעגייא םנופ ףור םוצ ןוא קיזומ רעד ןופ םטיר םוצ טּפאלקענוצ ןוא טעק
 . , . טולב ןטציהעצ

 -וצ ליטש טָאה ,ןעזעג ץלא טָאה רע .קוור ןגעלעג זיא םי רעד ןוא
 . . . טלביימשעגוצ קידהמכח ןוא גולק ,טלמרומעג

 ןעיורנ וצ ןבייהעגנָא טָאה סע .ןשעלסיוא ןעמונעג ריז טָאה טכאנ יד
 א ןיא ןדנוצעגנָא זייוכעלסיב ךיז טָאה טנָאזירָאה-חרזמ רעד גָאט ףיוא
 רָאנ טָאה ,רעטרעטאמראפ א ןיוש ,םלוע רעד  ,ריִלָאק ןקיטולב-טיור-ךאלראש
 -רעד ריז ןבָאה גנולצולּפ .ץנאט םעד ןלעטשוצּפָא טאהעג העדב טינ ץלא
 : תולוק טרעה

 ! ךדרע ! דנאל ! דנאל ! דרע --

 ,ןטייוו םוצ ןיחא רעמינּפ יד טימ ןָאטענ ףרָאװ א עלא ךיז זבָאה רלאב
 עלא  .טנַאוירַאה םנופ ןדיינשסיוא ןעמונענ ךיז טָאה סָאװ ,קעלפ ןלעקנוט
 : יירשעג ןקידיירפ א ןבייהענפיוא ןכַאה

 ! עדאנאק ! עקירעמא ! עדאנאק ---

 ןופ ןסירעגפיוא טָאה יירשעג סָאד ןעמעוו ,סענעדיי ןוא ןדיי ערעטלע

 םיױג .הליפת א ןעשטּפעש ןבייהעגנָא ,ןּפיל עקידרעטיצ טימ ,ןבָאה ,ףָאלש

 סע  .ןוָאלעגּפָארא ינק יד ףיוא ריז ןבָאה עקינייא ,ןעמלצ טּפאכעג ריז ןבָאה

 -- דנאל ןדמערפ ,םעיינ ןראפ קערש ןוא דיירפ טּפאכעגנמורא ןעמעלא טָאה

 ..! עראנאק ! עדאנאק ---



 עדאנאק
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 ךרע רעיינ ףיוא

 ,1926 ,רעבָאטקָא רעט26 ,סקאפילאה ןופ געװ ןפיוא

 סנקלָאװו .רעבירט א ,רעטערומכראפ א טגנעה ?מיה רעדאנאק רעד
 .טעמוא ןא ןָא ןפראוו ןוא ןרעדנא ןרעביא רענייא דךיז ןנַארט ,ןפיול ,ןנָאי

 ,גרעב עטעקאנ ררוד סיורא ריז טדיינש ןוא ןיירא ךיז טדיינש ןאב יד
 -שטנעמ ןייק נו ,רעדלעוו עקידתישארב ימי תשש דךרוד ןוא ןלָאט ענירג ךרוד

 טגיל געוו ןופ טייז א ייב ,טרָאד ןוא ָאד ,ןטָארטענ טינ דָאנ טָאה סופ רעכעל
 יד טימ ןסירעגסיוא ןבָאה םערוטש ןוא טניוו סָאװ ,םיוב רעטרעקענרעביא ןא
 למיה ןשיווצ ,ןטפול רעד ןיא טגנעה טרָאד ןוא ָאד ;דרע רעד ןופ ןעלצרַאװ
 ענייז ןופ ןנייווצ יד ייב ןָא ךיז טלאה ,םיוב רעטירד א ,רעטייווצ א דרע ןוא
 . .. . ררע רעד וצ ןלאפקעווא טינ םיא ןזָאל סָאװ רעמייב-"רעדירב"

 סָאד ָאד זיא ךיוה ןוא טכידעג ;םיוב רעד ָאד זיא קיד ןוא טכידעג
 ןטעּפש םניא ,רעבָא טציא .דרע יד ָאד זיא טעפ ןוא ךייר קיטנעק ;זַארג
 -יופ ןוא שינעקלעוו ןופ ןכייצ רעד ןסָאנענסיױא ןיוש ץלא ףיוא טניל ,טסבראה
 -רָאנ םעד ףיוא ,ןדמערפ םעד ףיוא טימעג ןבירט א ןָא טפראוו סָאד .שינעל

 סידנעילב ,קידנסקאוו ָאד ןעניפעג וצ טפָאה סָאװ ,םענעמוקעגרעבירא סָאװ
 . .. . ןבעֶל

 ףיוא ,גרעב ענעסירענּפָא תורוש ןשיווצ ךיז טנָאי ,טפיול ןאב יד
 תונברק ןעננערב טזומעג עדאווא טָאה רענאידניא רעקיטיוה-טיור רעד עכלעוו
 ,נרעב עזָאלמרַאפ ,ענעפרָאװעצ יד טָא ןופ קילבנא רעד .רעטעג ענייז וצ
 םעד ,רימ ףיוא ןֶא ןפראוו ,רילָאק םענעזנַארב ,ןכעלבלעג-טיור רעייז טימ
 -סייו ,ענעגייא יד וצ ,דנאל םענענייא םוצ טפאשקנעב א ,ןטלצרַאװעגנסיױא
 יד ןעוו ,ןטכאנראפ עשיפרָאד ,עקידרעמוז יד וצ ןוא רעדלעפ עכאלפ ,עשיסור
 -וא ,עסיז עריא ןוא ןליּפשעצ קיצראה יוזא ךיז טנעלפ עקינַאמראה עשרעיוּפ
 -יוּפ" ,ענירג ,עטכידענ יד רעביא טייוו-טעה ןעגנילקּפָא ןנעלפ רענעט עקיטעמ
 . . ."רעדלעוו עשיל

 : חומ ןיא ןקיּפ וצ ןָא ןבייה תובשחמ ןוא

 ןענייז יתובא-תובִא ענייד רעכלעוו ףיוא ,דרע ענענייא יד טָאה טָא ---
 ,רעכיז וטסיב סָאװ טימ זיא ,ךיז זופ ןניּפשענסיױא ךיד ,גנאל-תורוד ןסעזעג
 טסיינ רעד ךָאנ סמעטָא סע רעכלעוו ףיוא ,דרע עדמערפ ,עיינ עקיזָאד יד זא
 ? םענענייא ןא יו ןעמענפיוא ַאי ךיד טעוו ,ףאשאב-תישארב םנופ

 -ראפ טפיול סָאװ ,טפאשדנאל רענַאטַאנַאמ ,רעיור רעד ףיוא קוק ךיא
 .ןּפאכפיוא ןעק ניוא ןיימ רַאנ לפיוו ,רעטצנעפ-זאב ןיימ ייב

 ! זיא סָאד דנאל קיזיר ,סיורנ ארא'פ ,דא --

 ! ןעיובפיוא טנעקעג ךָאנ ַאד ןעמ טלָאװ םיבושי עשידיי ל?פיוו ,ַא ---
 קידנכוז ןעמי עלא רעביא םורא טציא סע ןרעדנאוו רעלנַאװ עשידיי לפיוו ,ָא
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 ךיז ןעיצ ָאד ןוא ! ןלעטשוצקעווא סופ םעד וו ,דרע ?קיטש א ךיז ראפ
 ! ןרָאב ןקידייל ןופ ןליימ ןוא ןליימ

 "זנכשא ילוג" יד ,קירוצ רָאי טנזיוט טימ ,לָאמא ךָאד ןענייז יוזא
 -ראפ-דליוו א וצ ןעמוקענוצ ןענייז ייז ןעוו ןוא .דנאל יינ א ןכוז ןעננאגעג
 טפירש א ןענופעג ,טלייצרעד עדנענעל יד יװ ,ייז ןבָאה ,ּפעטס םענעסקאוו
 ןייד דאמ ַָאד ,קיטכענ ַאד "!ןיל--הּפכ" : רעטרעו יד טימ דרע רעד ףיוא
 ררע רעיור ,רעיינ רעד ףיוא טצעזאב דלאב דךיז ןבָאה םילונ יד .קירעכראה
 .ןלױּפ ןיא םיבושי עשיריי יד טיובעגסיוא סייווש ןוא טולב רעייז טימ ןוא

 -מעשראפ רעיוב עשידיי ענעי ןופ רעדניק יד םורא ןרעדנאוו טציא ןוא

 ןיוש זיא יוזא םינּפה . . . ןיל--הּפ םעיינ א ןכוז ןוא ענעבירטראפ ,עט

 . ... עטכישעג רעד ןיא גנאג רעזדנוא

 ,טייקידתובחר רעד טא ןופ ןסיײרּפָא טינ רָאנ ןניוא עניימ ןעק ךיא
 ,גראב ןוא ךייט ,דלאוו ןוא דלעפ ןופ עפש אזא  ,טייקסיורנ רעקיזיר רעד ןופ
 עלא ףיוא טקוק קילב ןיימ .ןעזענ טינ ץעגרע ןיא ךָאנ טציא זיב ךיא בָאה
 ןיא ,דלאוו ןטכידענ ןשינכש םעד ןיא רעפיט ץלא ןיירא ךיז טדיינש ,ןטייז
 עטסדנימ א ייז ףיוא ןעניפעג דיא ?לעוװ רשפא גראב ןקיזלעפ ןטייוו טינ םעד
 רעקיטפנוקוצ ,רעקידננַאזוצ א ןופ ןמיס זיא סע ןכלעוו א שטָאכ ,גנוטיידנַא

 . . ? םייה

 ךיא .גנונפַאה ןופ ?יפענ א טימ ןיילא ךיז וצ סיוא ךיא ףור ,ָאי --
 טיורב ךיז ראפ ןעניפעג ךָאנ תובחר-דרע רעסיורג רעד ףיוא ,ָאד ךָאנ לעוװו
 עקיזיר סָאד ,דרע עיור יד ! ןראּפשוצנָא ּפָאק םעד ּוװ ל?קניוו א ןוא ןסע םוצ
 . .. } סייווש ןוא טולב רעזדנוא ןבָאה ךָאנ ףראד ,דנאל

 דלאוו ןייא ןשיווצ ,ןרעדנא ןוא טייק-גראב ןייא ןשיווצ ,טרָאד ןוא ַאד
 ןא ,לםרעד א ,לטעטש א ,בושי רעכעלשטנעמ א דיז טזייוואב ,זטייווצ ןוא
 ,ריור א ךיז טלננעלש ,?ביטש שירעוּפ ,םאזנייא ןא ןופ ןעמיוק א ןופ ,ןטרָאד

 .שעוו טיפ קירטש עקידנעננעה א ּפִא ןוא ףיוא ךיז טניוו ?ביטש םעד ןבעל
 ךוטנאה ףיונוצ טרעטנַאלּפ ןוא טלקיוו ,ןיהא ןוא רעהא ייז טנַאי טניוו רעד
 ,ןעמאזוצ עלא ןוא .?דמעה ןשרעדניק ןופ לברא טימ ךעלייל ,ךעלייל טימ
 : ךימ ןפור ןוא טנעה עננאל טימ יוװ רימ וצ ןכָאפ ,דיז טכאד

 ענעשאוועגסיוא ןייד ףיוא ךיוא ננעה ,רערעדנאוו רעמערָא ,םוק --

 ןלעוו רימ ! ץאלּפ נונעג ָאד ןאראפ זיא'ס ! זדנוא ןבעל ןענעקירט וצ דמעה
 -תיוא ןופ לברא טימ ןליּפש ריז םענייניא ;ןטפול רעד ןיא זניוו ךיז םענייניא
 . . . ןטניוו ענעזַאלבעג

 םייה-ןטנארגימיא רעלאערטנַאמ רעד ןיא

 זניוא עניימ ןיא טסוקענסיוא טָאה סָאװ ,ויטָאמָאקַאל רעדאנאק רעד
 -ןופקעצ ךיז ןוא טפייפעצ םיצולּפ ריז טָאה ,טנאגיג רעקידמשונמ א סעּפע יו
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 ןיא עיצנאטס-ןאב רעסיורג רעד ייב ןייטש ןבילבעג זיא ןוא תולדג טימ ןעג
 ,לאערטנַאמ

 .ןשטנעמ םלוע רעסיורג א ןענאטשעג זיא עמרַאפטאלּפ-אב רעד ףיוא
 זיא ןעמ יוװ ,טנַאיעג טינ ריז ןוא טלייאעג טינ ךיז טָאה ייז ןופ רענייק רעבָא
 ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ,סעיצנאטס-ןאב עשיעּפָארייא יד ייב ןעז וצ טניווועג
 -ףיש עניימ ,ןטנארנימיא יד ןעוועג ןענייז טלמוטעג ןוא טשערעג ַאי ַאד ריז

 -ָאמעשט ןוא קעּפ יד טימ ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,רעטסעווש-ףיש ןוא רעדירב
 וצ ןָאנאוו ןופ ןעגנירּפשוצסיורא ןעוװעג טיירג ןיוש ,טנעה יד ןיא סענאד
 .ןענעגענאב ייז ןעמוקעג ןענייז סָאוװ ,םיבורק ערעייז

 עדייב ןופ ןעיירשעגסיוא עקידיירפ טרעהרעד דלאב ריז ןבָאה סע
 ; ןטייז

 ! רעדורנ ןיימ זיא טָא ---

 ! רעטסעווש ןיימ זיא טָא ---

 ! עטאט ןיימ ּפָארא טייג זַא ---

 !!!עמאמ !עמאמ !סיוא טינ טלאה ךיא ! וצ ךדימ טזָאל ,יוא ---

 ,ןרעטלע ןוא רעדניק ,ןטייז עלא ןופ תולוק ןגָארטעג ךיז ןבָאה
 -ענ ךיז ןענייז ,ןעזעג טינ ריז גנאל-ןרָאי ןבָאה סָאו ,רעדירב ןוא רעטסעווש
 ערעדנא .ןשוק ןבייהעגנָא ריז ןוא רעזדלעה יד ףיוא ערעדנא יד ענייא ןלאפ
 -זאּפס א ןיא ןכַארבעגסיױא ןבָאה גנונערפיוא רעלענַאיצַאמע רעקראטש ןופ
 .ןייוועג זשיטאמ

 יד ןיא קעּפ יד טימ עמרַאפטאלּפ רעד ףיוא ןייטש ןבילבעגנ ןיב ךיא
 -רעביא לָאז דיא וװ ,ןָאטניהא טציא ךיז לָאז ךיא וװ טסנוװענ טינ ןוא טנעה
 .ןאב רעטייווצ רעד ףיוא ןטראוו ַאד ףראד ךיא סָאו העש עכעלטע יד ןּפוטש

 בָאה ,רענערָאלראפ א ןוא רעטלמוטעצ א ןענאטשעג יוזא ןיב ךיא יו
 וצ ןרייר ןבייהעגנָא טָאה סָאו ,ןאמנננוי א ךיז ראפ ןעזרעד גנולצולּפ ךיא
 : לוק ןשידיי ,ןשימייה א טימ רימ

 ? דיי א ---

 ,דיי א --

 ? ריא טראפ ןיהנוו ---

 טימ טשרמולכ טרעפטנעעג דיא בָאה -- . . . טינ ןיילא סייוו ךיא ---
 .עלעכיימש א

 ? טסייה סָאװ ---

 ."עינרעבונ" רעבַאטינאמ ןיא ,געּפיניװ ןייק רָאפ דיא ---

 ? ריא טמוק ןענאוו זופ ---
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 .ןליוּפ ןופ ---

 א רעייז ףיוא רימ וצ ןפורעגנָא דיז רע טָאה -- ,טליוו ריא ביוא ---
 -ומיא עשידיי רעד ןיא ןקיטכענרעביא ָאד ריא טנָאק --- ,ןפוא ןכעלטניירפ
 רעטייוו ריא טעװ זנרָאמ .נעוו ןננאל םנופ ןעורסיוא ךיז ?סיבא ,םייה ןטנארגנ
 רעדאנאק םעד ןופ רעייטשרַאפ א ןיב דיא .געּפיניװ ןייק עזייר רעייא ןצעזרַאפ
 ! טמוק ,.ּפ זיא ןעמָאנ ןיימ .ןייראפ ףליה ןטנארגימיא ןשידיי

 לָאז יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג דיז ןוא טלקנעווקענ ריז בָאה ךיא
 רלאב רעבָא טָאה רע ? זיא רע רעוו סייוו רעוו .ןיינ יצ ,םיא טימ ןייג דיא
 ךיז ןוא ןָאטענ ?כיימש א רע טָאה ,טכארט ךיא סָאװ ןנעוו ןענאטשראפ
 : לרעטכעלענ א טימ ןפורעגנָא

 . . . עשראוו טינ זיא ַאד ,ארומ ןייק טינ טָאה ---

 ןוא קאז ןסיורנ םעד דיא ןוא ןאדָאמעשט ןיימ ןַאטעג ּפאכ א טָאה רע

 ךימ טָאה רע יו גנאל טרעיודעג טינ טָאה סע .םיא ךָאנ ןייג ןעמונעג בָאה

 רעד ןופ טייו טינ ןעװעג ןיא סָאוו ,םייה-ןטנארגימיא רעד ןיא טכארבעג

 .עיצנאטס-זאב

 עכעלטננוי ?לָאצ א ןפָארטעג ךיא בָאה םייה-ןטנארנימיא רעד ןיא
 טליּפשעג ןוא שיט ןננאל א ייב ןסעזעג ןענייז סָאװ ,ןלױּפ ןופ ןטנארגימיא
 רָאנ יו .ךוב א רעביא טפיטראפ רעוו ןוא עקמאד א ןיא רעוו ,ךָאש א ןיא רעוו
 -רעד ךיז ייז ןבָאה ,ןלױּפ ןופ וצרעד ןוא תושדח םינּפ א ןעזרעד ןבָאה ייז
 א ראפ סָאװ ןופ : סענארפ טימ דימ ןפראווראפ ןבכייהעגנַא דלאב ןוא טיירפ
 א ןיוש רעדָא רוחב א ךָאנ ןיב ךדיא יצ ,רָאפ ךיא ןיהנוװו ,םוק דיא טָאטש
 "הלנע סיקסבארג" יצ ,ןליוּפ ןיא ךיז טרעה סָאװ רקיע רעד ןוא ,רעטכייוואב
 בורח טכאמ ןוא רעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד רעביא םורא ץלא א טרָאפ
 ...ןבעל שידיי

 רעדאנאק יד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,ּפ 'ה רעכעלטניירפ רעייז רעד

 ןיילק א ןופ שזא ,טנארנימיא ןטנלע ןא ןענענעגאב ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןדיי
 א רימ ראפ ןטיירגוצ ןכעק רעד ןסייהעג דלאב טָאה ,ןליוּפ ןיא עלעטעטש
 טָאה ןעמ ּוװ ,"ןָאָאלאסור" ףיש רעד ףיוא געט 19-10 א ךָאנ .ערעשטעוו
 רָאּפ יד ןוא ,םילכאמ עשיזיוצנארפ עטסקידהנושמ יד טימ טזײּפשעג ךימ
 יד ןסעגענ ךיא בָאה ,ןאב רעדאנאק רעד ףיוא דיז ןרעגלאוו זופ העש קילדנעצ

 -עגנָא ךיז טָאה ןסע ןכָאנ .טיטעּפא סיורג טימ ערעשטעוו עשידיי עטשרע
 ; .ּפ 'ה רעד רימ וצ ןפור

 ? טיילסדנאל ,םיבורק טָאטש ןיא ָאד רשפא ריא טָאה ---

 אראנאינ ןיא ,םורא ַאד ץענרע רָאנ .טינ םענייק ָאד בָאה ךיא --

 רעבָא .ןעז םיא טלָאװעג רעייז טלָאװ דיא .,בורק ןטנָאנ א ךיא בָאה ,סלאפ

 .נעּפיניװ ןייק דיילנ טלעטשעגסיוא זיא טעליב-זאב ןיימ

 רעד טעוװ ירפרעדניא ןנרַָאֿפ .,ןאמרעגננוי ,גרָאז ןייק טינ טָאה -- :

 ןרָאפ ןענעק וצ שינעביולרעד א ךייא ראפ ןנירק ןייראפ ףליה ןטנארנימיא
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 אראנאינ ןופ טייוו טינ ןיוש זיא סָאװ ,ַאטנָארָאט ךרוד טעלינב ןבלעז ןפיוא

 ,סלָאפ

 טמענ רע סָאו טקנאדאב קראטש רעייז ,ךיז טייטשראפ םיא בָאה ךיא

 .ןדמערפ םעד ,רימ ןיא סערעטניא ןעמעראוו אזא

 רָאנ ןעוועג רימ ראפ זיא ,דרע רעדאנאק רעד ףיוא ,טכאנ עטשרע יד
 ןיא רימ טימ ןפָאלשענ ןענייז סָאװ ,ןטנארגימיא יד .עכעליירפ ןייק טינ
 -אק ןטלאק ,ןגנאל םעד ףיוא דיז ןנַאלקאב וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ,תונכש
 א ןנירק וצ רעש זיא ,סיורא טלאפ יינש רעד ךיג יו .,רעטניוו רעדאנ
 .טנאה ןיא ךאפ ןייק טינ ןבָאה סָאװ עקינעי יד זיא רענרע ךָאנ ."באשזד"
 ןכוז ,סױאדנָאט ,ןייא-גָאט םורא ייז ןעיינ ,טלייצרעד רימ ןבָאה ייז יו טיול
 ןליוקניטש "טלוװַאשעג" ןיוש ןבָאה ייז .ןעניפעג טינ ןענעס ןוא טעברא
 ןגרָאמ טעוו סע סָאװו .ןלאטש-דרעפ טקיניירעג ןוא עיצנאטס-זאב רעד ףיוא
 יד ןופ ןרעק יינש םעד ןענעק ןכינניא ןעמ טעװ רשפא .טינ ייז ןסייוו ,ןייז

 -ןטנארנימיא רעד ןיא ,ָאד זדנוא טיג ןעמ סָאװ ,ייז ןנַאז ,טוג ךָאנ ,ןסאג
 .טייצלָאמ ןטקנעשעג א ךיוא לָאמטּפָא ןוא רענעלטכאנ ןטסיזמוא ןא ,םייה

 .ןָאטעג גערפ א ךיא בָאה -- ? טעבראידרע חוכמ סָאװ ןוא ---

 ; טכאלעצ ריז ייז ןבָאה

 ,"טייצ רעטונ" רעד ןיא טקנוּפ רעהא ןעמוקעג טייז ריא ,ןאמרעגנוי ---
 רעד ןיא ןלייא ןיינ ךיוא טניל רעמראפ רעניה רעד ןעוו ,סיזירק עמאס ןיא
 .טעברא ןכוז טָאטש ןיא ןעמוק רעדניק ענייז ךיוא .,המדא

 םורא גָאט רעדעי ןפיול סָאו ,םינכש עניימ ןופ "סעיינ עטוג" יד
 בָאה טכאנ עצנאג א .ןגַאלשרעד יװ ךימ טָאה ,טעברא ןכוז ןסאנ יד רעביא

 קידהנושמ יוזא סעּפע טָאה סָאװ ,לטעב םענרעזייא ןפיוא טעשטאקעג ריז ךיא
 .ןכאמוצ טנעקעג טינ גיוא ןייק טימ בָאה ךיא זא ,רימ רעטנוא טעּפירקסעג
 טָא ןוא ,דרע ןוא ?מיה ןשיווצ ,ןטפול רעד ןיא גנעה ךיא יו טליפעג בָאה דיא
 ןרָאװעג ןפַאלשטנא ךדיא ןיב ןעניגאב טשרע ,רעדינ רעד ןיא ,ףיט ךדיא קניז
 -ניוו רעדאנאק ,רעטלאק רעד יוװ רימ ךיז טָאה טמולחעגנ .ףָאלש ןדימ א טימ
 עטמערוטשעצ ,עקיטסָארפײינש ענייז ףיוא ןָאטעג ּפאכ א ךימ טָאה רעט
 -ראפ רעביא ,ןלַאט ןוא נרעב רעביא טייוו-טייוו ץעגרע דימ טגָארט ןוא לנילפ
 . . . רעדלעפ עטעייוו

 סלָאפ אראגאינ ןיא

 םעד וצ ןעמוקעגנָא דיא ןיב ,רעבָאטקָא ןט30 םעד ,סטכאנדוצ-תבש
 טימ ןעוװעג ןסָאנאב זיא סָאװ ,סְלָאפ אראנאינ ,רעדנּוװ ןטמיראב-טלעוו
 לכעלאזקָאװ םעניילק םעד ןופ סיורא ןיב ךיא .טכיל עשירטקעלע ןופ םי א
 בשות א ןעוועג ַאד ןיוש זיא סָאװ ,טילאס ריאמ ,ןיזוק ןיימ ןכוז ןעננאגעג ןוא
 .ןזייא-דורב ןופ רחוס רעסיורנ א ןעוועג זיא ןוא רָאי קילדנעצ יירד םורא זופ
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 רלאב רימ ןענייז ,סאג ןרעביא ןייג ןבייהעגנָא בָאה ךיא רָאנ יוװ
 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עטריקסאמ הנחמ עסיורג א ןעמוקעג ןגעקטנא
 ,עטיירב ןיא ןליבצנאמ יד ;ןעמויטסָאק עכלעזא סעּפע ןיא טרעיילשראפ עלא
 רעמינּפ יד ףיוא .ןרעדולּפ עשרענעמ ןיא ןעיורפ יד ,סעצינדָאּפס עשרעבייוו
 -ַָאק ענעריישראפ ןופ סעקססאמ עקסעטָארג עכלעזא סעּפע ןנַארטענ ייז ןבָאה
 ןעוועג ןענייז סעקסאמ עקינייא .עניורב ,ענירג ,עלעג ,עצראווש ,עטיור : ןריל
 "ראפ ,עבָארג ,עסיורג טימ ,רעליימ עטמירקעצ ,עטיירב טימ ,רענרעה טימ
 רעדעי ןוא .רענניצ עטיור ,עטקעטשעגסיורא ,עננאל טימ ןוא זענ ענעסיר
 -איל םעד ןכאמ ןיא ןטייווצ םעד ןגייטשוצרעבירא טסיילפענ דיז טָאה רענייא

 ןפייפ ,דעלקייּפ ןיא ןּפאלק ,ןעיירעשטיווק ,ןעיירשענ טימ רעסערג סָאװ םער
 .ןרעוו וצ ביוט שזא -- סעקבורט עקידנצלירג עכלעזא סעּפע ןיא ןעווער ןוא
 םיצל ,םידש ,תוחור ,ןשינעעזראפ טלעוו עצנאנ יד יװ ןעזעגסיוא טָאה סע
 רימ ראפ ןליּפשוצּפָא ידכ ,רעהא ןעמוקעגּפרָא טציא ןטלָאװ ןקאלוקלָאװ ןוא
 . . . םינּפ-תלבק ןשינַאפָאקאק אזא

 ,ןָאט וצ סָאװ טסוװועג טינ ןוא רעטלמוטעצ א ןייטש ןבילבענ ןיב ךיא
 אנמחר ,"עטוג-טינ" הנחמ יד ךימ טעוװ טָא-טָא זא ,טאהעג ארומ בָאה ךיא
 העדבכ ןיוש בָאה ריא ,ןיהּוװ סייוו טָאנ ןּפעלשראפ רימ ןוא ןָאט קאפ א ,ןלציל
 לאזקָאװ ןיא קירוצ ריז ןזָאל ןוא קאז ןטימ ןאדָאמעשט ןיימ ןעמענ וצ טאהעג
 עצנאג יד זא ,עיצנאטס רעד וצ קירוצ ךיז ןעמ טנַאלשרעד יו רעבָא ,ןיירא
 וצ טמענ סע סָאװ ,םָארטש ןכעלשטנעמ ןרליוו ןטימ טציילפראפ זיא סאג

 ןראוטַארט רעביא טירט עקידנצנאט טימ טיינ ןעמ .טינ ףוס ןייס רָאג םיא
 -ניס ,ןעגנילק ןעייומארט ;ןעבורט ,ןפייפ ןליבַאמָאטױא ,ןסאג רעביא ןוא
 ,רעגארג םעד ןמה יוװ ייז טרעה םלוע רעטעטסארכעצ רעד רעכַא -- ןריזילאנ

 ,רענעקַארשרעד א ןוא רעטריווראפ א ןענאטשעג יוזא ןיב ךיא יו
 א רימ ןבעל ןייטש ןעזרעד לָאמאטימ ךיא בָאה ,טנאוו א וצ טעילוטעגוצ
 .עקסאמ א ןָא ןעוועג ,רימ ןבעל ,ָאד זיא סָאװ רעקיצנייא רעד טעמכ ,ןשטנעמ
 ,לארשי ינב וניחאמ רענייא זיא רע זא ,םיא ןֵא טנעקרעד דלאב בָאה ךיא
 טראשענוצ ריז בָאה ךיא .ןצראה ןיא ןצעז ןעמונענ שזא רימ טָאה דיירפ ןופ
 : ןַאטעג גערפ א ?יטש ןוא םיא וצ

 ? ךיי א ? דיי א טייז ריא ---

 -עוועדליוועצ רעד ןופ םינּפ ןייז טרעקענּפָא רלאב טָאה רעדמערפ רעד
 יד זיב ּפָאק ןופ ןגיוא יד טימ ןטסָאמענּפָא ךימ ,הנחמ רעטעילוהעצ ןוא רעט
 : לכיימש א טימ ןָאטענג נאז א ןוא סיפ

 ? טנארנימיא ןא טייז ריא ןוא  .ָאי --

 ,ןעמוקעגנָא סָאװ-רָאנ זיב ריא -- ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,ָאי --

 יוזא יו טינ רעבָא סייוו ריא .,טילאס ריאמ טסייה סָאװ ,בורק א ַאד בָאה ךיא

 ,עשעּפעד א טּפאלקעג וליפא םיא בָאה ךיא .םיא וצ ךיז טנַאלשרעד ןעמ
 טָאה טציא ןוא .ןעמוקעג טינ רע זיא ,ןענענעגאב ךימ ןעמוק לָאז רע זא
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 -- ,נעװו ןטימ ןיא טפאכראפ ץנאט-םיענושמ ,רעדליוו רעקיזָאד רעד טָא ךדימ
 .ץראה ץנאג ןיימ םיא ראפ ןסָאנענסיױא םעטָא ןייא ןיא ךיא בָאה

 ןעק ךיא .בורק רעייא וצ {ריפּפָא ךייא לע ךיא ,רימ טימ טמוק ---
 .טוג רעייז םיא

 -צולּפ טציא טלָאװ ךיא יו טקנוּפ ,טיירפרעד קראטש ךיז בָאה ךיא

 ןשיווצ טּפוטשענכרוד זיא סע יוװ ריז ןבָאה רימ .ןאיבנה והילא טנגעגאב גנול

 םעד ףיוא טּפאכעגפיורא ריז ןוא םלוע ןטרעמכאיעצ ןוא ןטריקסאמראפ םעד

 .ייוומארט ןקידנעמוקנָא ןטשרע

 רלאב דיז טָאה סע ןעוו ,רעסערג רָאנ ןעוועג זיא ננושאררעביא ןיימ

 סע .ןאמסדנאל א רעניימ ךיוא רָאנ זיא רעזייוו-נעוו ןיימ זא ןזיוועגסיורא

 ,עטירָאלאמ עלעטעטש םנופ רעהא ןעמוקעג זיא רע יוװ טיִנ רָאי ןייק ךָאנ זיא

 ךיוא טָאה סָאװ ,ןיזוק ןיימ וצ בורק א ךיוא זיא ןוא קסווָאטיל-קסירב ןבעֿכ
 -ניעּפ" א --- ,טלייצרעד רימ רע טָאה -- ,זיא רע .רעהא טכארנכענּפָארא םיא
 ייב טעבראעג ַָאד רע טָאה רעמוז ןצנאנ א .סע טסייה ,רעבראפ א ,"רעט

 .רעזייה ןבראפ

 םעד טָא ןופ ןינע ןפיט םעד טרעלקעגפיוא דלאב ךיוא רימ טָאה רע
 ןימ אזא טעװארּפעג טציא ייז ןבָאה סָאד : ?טעטש ןיא ?אווינראק ןקיטנייה
 לקאטקעּפס רעבלעז רעד ."ןיווַאלאה" ןעמָאנ םעד טנָארט סָאװ ,בוט-םוי
 ָאד זיא סָאד ,עקירעמא ןיא ?טעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא טליּפשענּפָא טרעוו
 טָאה ,ָאד ןעניֹוװ סָאװ ,ןדיי עלעפייה סָאד .,בוט-םוי רעלאנַאיצאנ ןימ אזא

 ןוא ןריט ערעייז ןקאהראפ טינ הלילח םעד בילוצ ןפראד ,טרעכיזראפ רימ רע
 -טונ א יו רעמ טינ ץלא סָאד זיא ָאד . . . ןלױּפ טינ זיא ָאד . . . סנדָאל
 .סאּפש רעקיטומ

 56 הא הא הא לא

 שינרענע ןא טימ ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא דיי א ,טילאס ריאמ ,ןיזוק ןיימ
 -טניירפ רעייז ןעמונעגפיוא ךדימ טָאה ,ןעגנוגעוואב עקיורמוא טימ ןוא םינּפ
 ןוא םכילע-םולש ןכעלרעדורב-טוג ,ןעמעראוו א טננאלרעד רימ טָאה רע .דעל
 ."וד" ףיוא ןוא ריג ,דינ ןדייר ןבייהעגנָא דלאב

 ןסעגראפ ,"ימ זויקסקע" ,ָאי ? ןיזוק רעיינ ןזיימ ,וטסיב סָאד ,ַא --
 זויקסקע" ....ףלָאז "טיירסטעד" ? ףלָאז ,וטסגָאז יו ,אה . . . ןעמָאנ ןייד
 -ןיב" בילוצ קעווא ןעוועג ,"ןָאשייטס" םוצ ןעמוקעג טינ ןיב ךיא סָאװ ,"ימ
 ! רעכינ . . 3 קירעגנוה קראטש ןייז עדאווא ןיוש טזומ וד .. . ,"סענ
 --- ,עטתינולּפ ןייז וצ םעטָא ןייא ןיא ןעיירש ןעמונעג רע טָאה -- ! רעכיג
 ..! ןסע ! ןסע סעּפע םיא ביג

 ןוא סעומש א רימ טימ ןריפראפ וצ רעטייוו זבייהננָא דלאב טָאה רע
 .ליומ ןופ ראניצ ןבָארנ ןייז טזָאלענסיורא טינ השעמ תעשב
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 סָאװ ? עמאמ-עטאט ןיימ ,טייל עניימ טרָאד סעּפע ןכאמ סָאװ ---
 ,םכח:דימלת א לָאמנייא ןיוש זיא רע ? אה ,ןטאט ןיימ ףיוא סעּפע וטסגָאז
 ןיוש םיא בָאה ךיא ,דניירפ רעטסעב ןייז ךָאד זיא בר רעקסירב רעד ? אה
 טָאה רע .טינ ליוװ רע ןוא טיזיוו א ףיוא רימ וצ ןעמוק ןטעבעג לָאמנייא טינ
 ןבָאה רימ . . , רשכ "ילטקירטס" רעבָא זיא רימ ייב . . . תורשכ ראפ ארומ
 ןוש ? אה ,עדענעק סעּפע ריד טלעפעג יו ,ונ . . . דנערווער א ,טחוש א ַאד
 ....? אה ,יוזא טינ ,"דנאלַאּפ" ןופ רעסערג ?סיבא ! ירטנַאק א לָאמנייא

 ןטימ טרערעג זוא ענליוו ןופ טמאטשעג טָאה סָאװ ,בייוו סניזוק ןיימ
 ןטיירג ןעמונענ דלאב רעטכעט הףניפ עריא ןופ ףליה רעד טימ טָאה ,"ןיס"
 א ןעווארּפ ןייג טפראדענ טציא טלָאװ ןעמ יװ ,דאראּפ אזא טימ ,שיט םוצ
 -רעלעט ןוא רעלעט טימ טלעטשראפ ןעוועג זיא שיט רעצנאג רעד . . . רדס

 ןייא ןופ עלא ןוא ,רעלעזעלנ ןוא רעזעלג טימ ,דעלעכלעש ןוא ןלָאש טימ ,ךעל
 -ןלָאּפ עננאל ףיוא .ןרָאבעג ייז טלָאװ עמאמ ןייא יו ,טינש ןייא ןופ ,רילָאק
 ןוא םילכאמ ענעריישראפ ?יפיוזא טלעטשענסיוא ןעוועג ןענייז סעקיסעמ
 ןעווארּפ טנעקעג ייז טימ ןעמ טלָאװ םייה רעד ןיא סָאװ ,סעװארטָאּפ יילרעלא
 סע ןעמ טעװארּפ ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רימ יוװ ,ַאד ןוא הנותח עטסערג יד
 . . . ןגעװו דובכ ןיימ בילוצ רָאג

 ךימ בייוו סניזוק ןיימ טָאה -- ? קינייװ יוזא ריא טסע סָאװ ,ןיזוק ---
 ךָאנ טמענ --- ,רעמ סָאװ ןסע לָאז ךיא זא ,ןביירטרעטנוא ןייא ןיא ןטלאהעג
 ! טנוזעג טסע ,רָאנ ַאד זיא'ס ? ריא טעוועלאשז סָאװ ,"ןקישט" עלעקיטש א

 ראפ ןכאמ טאז ךימ טלָאװעג ןיוש טייצלָאמ םעד טימ טָאה יז םינּפה
 טקנוּפ זא ,סע ייג רעבָא . . . טכאמענכרוד בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי-רעגנוה עלא
 ,סניליירפ עשביה ןיוש ייווצ ,רעטכעט ףניפ ענייש עריא ןציז רימ ןנעקטנא
 עלא ןּפאכ ןוא רעסעמ-לּפָאנ ,רעלעט ערעייז טימ טסקישעג יוזא ןרירווענאמ ןוא
 -ַאה ןופ ןעמוקעג טציא טלָאװ ךיא יו ,םענירג םעד ,רימ ףיוא קוק א עלייוו
 . . . רנאל-ןטָאטנעט

 -ניירא ךיז ןיזוק ןיימ טָאה ,הדועס רעקידבוט-םוי ,רעגנאל רעד רָאנ
 ךימ ןוא ראניצ ןשירפ א טרעכיורראפ ,לוטש-לעטאפ ןכייוו ןייז ןיא טצעזעג
 ןוא טסוהעצ קראטש דיז בָאה ךיא סָאװ ןופ ,םענייא טימ ןעווענ דבכמ ריוא
 : סעומש םעד ןצעזרַאפ ןעמונעג טָאה רע .,ןרָאװעג טעדאשטראפ טינ ריש ןיב

 ? ןָאט וצ ָאד וטסנכער סָאװ ,ונ ---

 ןטעבראּפָא ,רעמראפ ןיימ וצ ,אבָאטינאמ ןייק ןרָאפ ףראד ךיא --

 ןעגנערבוצּפָארא טכער סָאד ןבָאה ךיא ?עוו םעדכַאנ .טייצ רָאי א םיא ייב
 ןרעוו ךיוא ןיילא ךיא לע טייצ רעד טימ עקאט רשפא ןוא עילימאפ ןיימ
 רעד ראפ רענעלּפ עניימ עלא םיא ראפ טניילעגסיוא ךיא בָאה ,רעמראפ א
 ,טפנוקוצ

 טלָאו ךיא יו ,טכאלעצ קראטש יוזא ןיזוק ןיימ דיז טָאה ַאד רעבָא
 .טייקשיראנ עטסערג יד טגָאזעגּפָא טציא
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 טווורּפעג ךיא בָאה -- טכעלש יוזא זיא רעמראפ א ןייז ןעד יצ ---
 .ענארפ א ןלעטשניירא

 ערייב טימ רימ וצ טרילוקיטסעשז רע טָאה -- ! 7 רעמראפ א וד --
 -- ? "ירענישאמ" םורא ,"?טעק" םורא ןיינמורא ןענעק וטסעוו --- .,טנעה
 ,רימ רעביא טלציוועג ךיז ןוא טכאלעג רע טָאה

 רערעטלע רעד טיס סעומש א ןריפראפ טווורּפענ ךיא בָאה רעטעּפש
 -ערייז עריא ןופ ןלייצרעד טלָאװעג ריא בָאה ךיא ,ןיזוק ןיימ ןופ רעטכַאט
 טָאה יז .ןעננולענ טינ רעבָא רימ זיא'ס ,םיל רבעמ םיבורק עריא ןופ ,עבַאב
 ריא ףיוא ןָאטעג גָאז א סעּפע ,ןגיוא עסיורג רַאּפ א רימ ףיוא טלעטשעגנַא
 -םיוא טנעקעג טינ ןפוא םושב בָאה ריא סָאװ ,שידיי ןטעשטעילאקעצ קראטש
 ערעדנוזאב ייווצ ןופ ןעוועג עדייב ןטלָאװ רימ יו ,םעד ןופ ןיימ םעד ןּפאכ
 -נע רעכיג סָאװ טלָאװעג טָאה יז זא ,ריא ךָאנ ןעזעג בָאה ריא . . . םיטבש
 ,יז טָאה ,ןדייר וצ טרעהענפיוא בָאה ריא ךינ יו ןוא .דערּפשעג םעד ןקיד
 ךלאב ךיז ,סעומש םעד ןעיצ ןלעוו רעטייוו ךיא לע רעמָאט קידנבָאה ארומ
 . . . רעטסעווש ערעדנא יד ריא ךָאנ ןוא רעמיצ ןופ טראשעגסיורא

 עטשרעבייא יד ןופ ,ךיוה רעד ןופ יוװ ,גננאל טרעיודעג טינ טָאה סע
 ,רעטכעט ףניפ סניזוק םנופ ייווצ ערעטלע יד ןעמוקענּפָארא ןענייז ,ןרעמיצ
 יד ףיוא ,ןרילַאק עקידהנושמ עכלעזא סעּפע ןיא טרעיילשראפ ןוא טצוּפראפ
 טימ רעלרעבמָאב ןרונש עטלדיירדעגסיוא ,עננאל עכלעזא סעּפע רעזדלעה
 טימ ,סנירענייגיצ עשימייה יד ןַא טנַאמרעד ךימ ןבָאה סָאװ ,סעקרעשטאּפ
 . . . ןגיוו יד ןיא רעדניק עניילק ןקערש טנעלפ ןעמ עכלעוו

 ןעמויטסָאק יד טקוקאב תחנ סיורנ טימ טָאה ,ןירענליוו יד ,עמאמ יד
 : תולעּפתה סיורנ טימ ןפורענסיוא ןוא רעטכעט עריא ףיוא

 . | לופרעדנָאװ ,ןייס רעייז ,ןייפ זיא'ס --

 -סיוא רַאּפ א טימ ייטש ךיא זא קידנעעז ,עקשטאווטיל יד ,עמאמ יד
 ןופ ךוליה ןקידהנושמ םעד רעביא גנורעדנוווראפ סיורג ןופ ןניוא עטצַאלגעג
 ןייטשראפ וצ ןבענ ןעמונעג רימ ןוא טלכיימשעצ ריז יז טָאה ,רעטכעט עריא
 : רעדיילק עקידבוט-םוי יד טָא ןופ גנוטיידאב יד

 ךאצע'ס ,סנעד א וצ ,ידאּפ-ןיװַאלאה א וצ טציא ייז ןעיינ סָאד --

 . . . סנעב ףיוא ןוא ןשיט ףיוא ןָאט ןטרָאד

 ןעז וצ היכז יד טאהענ ןיוש ךיא בָאה זיא "ןיווַאלאה" סָאװ ,אלימ
 א ראפ סָאװ רעבָא .ןאב רעד ןופ ןײנּפָארא םייב ןניוא ענענייא עניימ טימ
 סָאד ? רעטכעט עשיריי ,עקידווענח ,ענייש סניזוק ןיימ טימ סע טָאה תוכייש
 . . + ןייטשראפ טנעקענ טינ ןפוא םושב ריא בָאה

 ןופ עדייז רעד ןעניז !פיוא ןעמוקעגפיורא רימ זיא טנעמַאמ םעד ןיא
 קסירב ןיא טמשעג טָאה סָאװ ,בייל-לארשי 'ר ,רעטכעט עשידיי עקיזָאד יד טָא
 םעד ,ןעקמייח 'ר ייב סנכנו אצוי רעקידנעטש א ןעוועג ;ןדמל רעסיורג סלא
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 ןעגנאגעגמורא זיא דומלתה םי םניא תואיקב רעסיורג ןייז ןנעוו .בר רעקסירב
 רעדעי ףיוא לדָאנ א ןקעטשניירא טנעקעג טָאה רע : עדנעגעל א טָאטש ןיא
 ,ןטנעצ ןפיוא טייטש סע טרָאװ א ראפ סָאװ ןגנָאז ךיילנ ןוא ארמנ א ןופ טאלב
 .ףד ןטסקיסיירד ןוא ןטססיצנאווצ

 עדייז רעד רעגייטש א טציא טלָאװ סָאװ ; טכארטעג טציא ךיא בָאה
 -רעד רע ןעוו ,טנָאזעג ,ּפָאק ןפראש ןטימ ,םכח דימלת רעסיורג רעד ,רערעייז
 -אה עטרעיילשראפ עקיזָאד יד טָא ןיא ךעלקינייא רעדאנאק ענייז טציא טעז
 . . 3 רעדיילקדזיווַאל

 */- הא א הא א

 א ןיא טריפעגניירא דימ ןיזוק רעיירטעג ןיימ טָאה טנוװַא ןבלעז םעד
 א זיב ?ךָאנ א ןופ ןפיוק ֹוצ ןנירק טנעקענ טָאה ןעמ נוװ טפעשעג ןסיורג
 ףיוא לָאז סע זא ,יוזא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןדיילקאב ןעמונעג ךימ ןוא ,טעב
 . . ."ּפָארוי" ןופ ןמיס ןייק ןביילב טינ רימ

 -לָאנ" עסיורג רַאּפ א : ןופ ןענאטשאב זיא "עבַארעדראג" עיינ ןיימ

 ךיש עניורב רַאֹּפ א ;ינק יד זיב ןקָאז ענעלָאװ ,עננאל ,עיורג ;ןזיוה "עפ
 -דאווָארונש עלענ טימ טעווערונשראפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעעלַאכ עכיוה טימ
 םעד ןוא ,קעדוצבייל ןפיוא ןָאטוצנָא ,?ברא ןָא רענייא ,סרעטעווס יַיוצ ;סעל
 ןפיוא ;ןביוא ןופ ןנַָארט וצ סענעשעק עפיט ןוא ?ברא עננאל טימ ןטייווצ
 וצ ףיוא ,ןּפאל ענעגנאהענּפָארא ייוצ טימ ?לטיה ענרעטופ עסיורג א ּפָאק
 . . . טסָארפ ןופ ןוא טלעק ןופ ןרעיוא יד ןצישאב

 יוזא טינ רָאנ ןיוש טליפרעד ךיז ךיא בָאה םידגב עיינ עניימ ןיא
 אשמ ערעווש א יו רימ ףיוא ןלאפענ זיא רעדיילק גראב רעד  .קידבוט-םוי
 .ןריר טנעקעג טינ סופ ןייק טימ ןוא טנאה ןייק טימ טושּפ בָאה ךיא זא ,יוזא
 ןוא קיּור ןסעזעג דיז זיא רע .ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא ןיזוק ןיימ רעבָא
 רע סָאװ ,ראגיצ ןבָארנ ןייז ןופ דיור דעלגניר עטכידעג יד ךרוד ןוא דעלטימעגנ
 ,ּפָארא זיב ןביוא ןופ טכארטאב דימ רע טָאה ,ןעקּפיּפ ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה
 -טאלגיטיירב ןייז רעכיא טײרּפשעצ ךיז טָאה עלעכיימש קידחור תחנ א ןוא
 . . . םינּפ ןטריזיר

 ןבָאה ,בוטש ןיא ןיזוק םוצ ,"םייהא" קירוצ ןעמוקעג ןיב ךדיא רָאנ יו
 ,ןגיוא עקידהנושמ עכלעזא רימ ףיוא טצַאלנענסיוא ךעלרעטכעט ףניפ ענייז
 .שינעפעשאב שילרעטסיוא ןא סעּפע ךיז ראפ ןעזרעד גנולצולּפ ןטלָאװ ייז יו

 .ענייא ןפורענּפָא ךיז טָאה -- ! קעשזד רעבמַאל יע ,אמ ,קול ---

 זבָאה השעמ תעשב ןוא ,עטייווצ א זעירשעג טָאה -- ! ןעידניא ןע ---
 -רעד ןיילא ךיז בָאה ךיא זא ,תולוק ענעמונאב עכלעזא טימ ,טכאלעג יוזא ייז
 סניזוק ןיימפ טכאלעג ןוא טעשטיווקעגנ טָאה ןעמעלא ןופ רעמ ךָאנ .,ןקַארש
 : ןעירשעג ןוא ןצראה םייב טנעה יד טימ ןטלאהעג ךיז טָאה יז .בייוו

 ! בראטס ךיא ! בראטס ךיא ,יוא ---
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 : ייז ףיוא טרעזייבעגנָא ךיז טָאה ,טילאס ,ןיזוק ןיימ

 -נָא יו םיא ףיוא זיא "טיפטוא" רעד ? ןכאל וצ ָאד זיא סָאװ ---
 יד ןיא ץענרע רעמראפ א ןייז וצ סעּפע ךָאד טרָאפ רע . . ! ןטסָאמענ
 -ָאד יד טָא םיא ןלעו . . . לָאּפ-דרַָאנ םנופ תונכש ןיא ןגיל סָאװ ,סיריירּפ
 עלא ןופ ןוא סעכורעוואז עזייב עלא ןופ ןצישאב םישובלמ עמעראוו עקיז
 . . . סמערוטשד-יינש עדליוו

 ןיימ ףיוא טנאה ןייז טגיילענפיורא ,רימ וצ ןעגנאגענוצ רלאב זיא רע
 : ןפוא ןכעלרעטַאפ א ףיוא ןָאטעג גָאז א ןוא ?סקא

 ןיא "יעק א" ןייז םעשעצרעמ רךָאנ טסעוו וד ,ןיזוק ,קָיּור ייז -- }
 !"טיירלַא" ןייז טע'ס . . . רענירג א ןעוועג לָאמא ךיוא ןיב ךיא ! עקירעמא

 *א הא א א 8

 ריאמ ,ןיזוק ןיימ טָאה ,ןרָאפּפָא ןיימ ראפ ,ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא

 ןכלעוו ןגעוו ,לאפ-רעסאוו ןטמיראב-טלעוו םעד ןעז טריפעגוצ ךימ ,טילאס
 -רעטיצ טימ ןוא ץראה קידנּפאלק א טימ .טרעהעגנָא ?ליפיוזא ךיז בָאה ךיא
 רעדנּוװ ןסיורג םעד טָא לָאמ ןטשרע םוצ ןעז ןעננאנעגנוצ ךיא ןיב טירט עקיד
 .רוטאנ רעד ןופ

 ןפָא ןא טימ לאפרעסאוו ןקיטכעמ םעד ראפ ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא

 ןיימ רעביא רעבירא זיא רעטיצ א .ןגיוא ענעסירעגרעדנאנאפ טימ ןוא ליומ
 ןייק סָאװ ,טפארק עשיכיטס, עקיזיר א ךיז ראפ ןעזרעד בָאה ךיא ,גבייל
 שיטסאטנאפ א .ןלעטשרַאפ טינ רָאנ סע ךיז ןעק עיזאטנאפ עכעלשטנעמ
 טליפעג בָאה ךיא ,ןזעוו ןצנאג ןייד טּפאכראפ סָאװ ליּפש ךעלטענ א ,רליב
 קראטש יוזא ,קילב ןטשרע ןטימ ,ךימ טָאה ליּפש-רעסאוו עכעלרעה סָאד יוװ
 ןופ ןַאט סיר א ךימ סע טעװ טָא-טָא זא טניימענ בָאה ךיא זא ,טּפאכראפ

 ןיא" ןכעלטעג םעד טָא וצ ,ןליוו ןיימ ןנעק ,ןגָארטקעװא ךימ טעוו ןוא טרָא
 ...."ףוס

 -ענ ,טגָאיעג ,טרענודעג ,טּפאלסעג ,טשיורעג טָאה םורא רעצנאג רעד

 טגיוועג דיז טָאה ,רעדנאנא טימ ץלא טימ ,דרע יד שזא ,טרעדיילשעג ןוא ןסיר

 טעּפמיא ןקידלאווג א טימ ריז ןבָאה גרעב-רעסאוו עקיזיר .טלסיירטעגנ ןוא
 ןלאפעג דארק ןקידנביוטראפ א טימ ןענייז ןוא ןרעדנא ןרעביא רענייא טגַאיעג
 .ןגיױא יד ראפ טלדניוװשעג טָאה סע שזא ,ןיירא ףיט רעד ןיא ּפָארא ,ּפָארא
 םוצ ךייה רעד ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה תולוק עשידרערעטנוא ,עטקיטשראפ
 ןוא םערוטש אזא טימ ץלא ןוא רייה רעד וצ רעדיוו םוהת םנופ ןוא םוהת
 םיא ןיא ךיז ןוא ןרעדנא םעד ןסיוטשענ טָאה גראב-רעסאוו ןייא .טפארק
 ןיא טצעזענ טָאה םיוש א שזא ,ןוזגרי אזא טימ ביוטש-רעסאוו ףיוא ןלָאמעצ
 .ןטפול רעד

 -סיוא רימ ריז טָאה רעמ ץלא ,ןיהא טקוקעג בָאה ריא רעמ סָאװ ןוא

 אזא סעּפע ןעמוהת-רעסאוו יד ןופ סיורא טסקאוו סע יוװ עז דיא יוװ ןזיווענ
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 עננאל ,ענעסַאלפעצ טימ ,תיליל-רעסאוו ןימ א -- טלאטשענ עכעלטעג ,עקיזיר
 עכלעזא ףיוא ןרָאצ טימ רעהפיוא ןָא ריז טנָאי יז .ןרילַאק יילרעלא ןופ רַאה
 ןוא טעשטשַאוװכ יז .סעווירג עטרעביושעצ-דליוו טימ ,ררעפ-רעסאוו עקיזיר
 א ייז ןופ טצעז סע שזא ,רעבייל-רעסאוו ערעייז ןשטייב עננאל טימ טעוועטאק
 ןצנאג ןפיוא המיא ןא ןָא טפראוו ןוא ?לוק ןפיוא טעווער יז ,טיירש יז .עראּפ
 גרעב-רעסאוו עריא טימ ןציילפראפ ןוא ןסיגראפ טלָאװעג טלָאװ יז יו ,םורא
 -רעסאוו םעד ןיא ןעלדנאווראפ קירוצ םיא ןוא דרע רעד ןופ םינּפ עצנאנ סָאד
 . . . והובו והֹות ןקיד

 ןוא גָאלק עקיבייא סָאד סיורא רָאנ ןטרָאד ןופ סע טיירש רשפא ןוא

 ןופ ןראה יד ןעמעוו ,ןטייהנייש-תולותב רענאידניא עקילָאמא ענעי ןופ ןייוועג
 ייז ךעלפיש טימ ןוא ץנערק-ןעמולב טימ ּפעק יד ןריצאב ןנעלפ טבש רעייז
 ןיא סָאװ ,טָאנ אראגאינ ןקיטכעמ ,ןסיורג רעייז וצ תונברק סלא ןקישקעווא

 ןגָאלקאב סָאד ? ?אפרעסאוו ןקיזיר םנופ ץיּפש עמאס ןפיוא ,זביוא ןסעזעג
 ףיוא ןבָאה לארשי תונב עקילַאמא יד יװ ,טנגוי רעייז ייז ןענייוואב ןוא ייז
 . . . רעטכָאט סחתפי ןופ טיוט םעד טנייוואב גרעב יד

 -ןָא" םעד ןיא ןייז טזומעג סע טָאה יוזא טָא : טכארטעג בָאה ךיא
 טבעוושעג טָאה טָאג ןופ טסייג רעד" ןעוו ,ףאשאב-תישארב םעד ןיא ,"בייה
 ךיוא טָאה לגנארעג רעקידמערוטש אזא טָא . . ."ןרעסאוו יד ןופ םינּפ ןפיוא
 ,דרע ןוא רעסאוו -- זעמוהת ושיווצ ,תוחוכ-רוטאנ יד ןיא ןעמוקרָאפ טזומעג
 רעדייא ךָאנ ,ננויוב ןוא גנורעטשעצ ןשיווצ ,שינרעטצניפ ןוא טכיל ןשיווצ
 א ןבילבראפ ,טרָא ןקיזָאד םעד ףיוא ,ָאד זיא .טלעוו ןרָאװעגנ זיא טלעוו
 ,ףאשאב-טלעוו םנופ הדיל-ילבח ענעי טָא ןופ תורוד רוד ףיוא רכז א יוװ ,ןמיס

 ךיא בָאה טנעמָאמ םעד ןיא .זָאלנעװאב ,םוטש ןענאטשעג ןיב ךיא
 רעזעירעטסימ א סעּפע . . , ןיב ךדיא רעוו ןוא ןיב ריא ּוװ ןסעגראפ ירמנל
 ליפענ רעזעיגילער רעקראטש א .טרָא םוצ טדימשעגוצ ןטלאהעג ךימ טָאה חוכ

 ןָאט לאפ א טכלָאװעג ךיז טָאה סע זא יוזא ,טשרעהאב ןצנאגניא ךימ טָאה
 . .. . םיקולא ארב תישארב םעד טָא וצ ןקוב ךיז ןוא דרע רעד וצ םינּפ ןטימ

 םראפ ןפיוא

 -עמ ,עקיטעמוא ,עיינ רעביא טגָאיעג רימ טימ ןאב יד ךיז טָאה רעדיוו
 עכלעוו ףיוא ,רעדלעמ עקיטסבראה ,עטעקאנ רעביא ןוא רעדלעוו עשילַאכנאל
 עסייוו יינש ןייז ןטײרּפשסיױא ןעמונעג סנטייצאב ןיוש טָאה רעטניוו רעד
 ,םעיינ א וצ ןעמוקעגנָא רעלדנע ריא ןיב ןשינעלגַאװ עגנאל ךָאנ .ערדלַאק
 -עגרעביא ךיז ךיא בָאה ןטרָאד .,געּפיניװ טָאטש רעד וצ ,בושי ןכעלשטנעמ
 ,פפרעד א וצ ןעגנערב טפראדעג ךרימ טָאה סָאװ ,זאב רעטייווצ א ףיוא טצעז
 .געּפיניװ ןופ ליימ טרעדננה ,דוָאלק .טס

 בָאה ךיא .,ל?כעלאזקַאװ םעניילק א ראפ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןאב יד
 ,לאוג ןיימ ,רעמראפ ןיימ ןכוז ןעננאגעג ןיב ןוא ילימרתו ילקמ ןיימ ןעמונעג
 .קוינרָארּפ קיימ טסייה סָאװ
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 זיא סָאװ ,עלעטעטש עקנישטיּפ ,ןיילק א ךיז ראפ ןעזרעד בָאה דיא
 ,עכאלפ ,עטיירב ןגעלעג ןענייז םורא ןוא םורא .,לסענ ןייא ןופ ןענאטשאב
 ןניוא עקינרמוא טימ טקוקעג ןוא ןענאטשעג ןיב ךיא .רעדלעפ עטיינשראפ
 : טכארטעג ןוא ןטייז עלא ףיוא

 ,יונ םעד ,סָאבעלאב ןיימ ָאד ןעמ טניפעג ּוװ ? ןעמ טייג ןיהֹווװ ---
 ? קוינרָארּפ קיימ

 ןעמעוו .,רענערָאלראפ א יו ?טעטש ןרעביא ןעגנאנעגמורא ןיב ךיא
 רערעדעי .סערדא םענעכירשעגנָא םעד ןזיוועג ךיא בָאה טננענאב בָאה ךיא
 טימ טכאמעג ,סעציילּפ יד טימ ןביוהעג ,ריּפאּפ ?קיטש סָאד טכארטאב טָאה
 ננאל-טינ טשרע בָאה ךיא סָאװ ,ןושל אזא ףיוא סעּפע טדערענ ןוא טנעה יד
 -אסור" ףיש רעשיזיוצנארפ רעד ףיוא ןסָארטאמ יד ןופ ןדייר טרעהעג קירוצ
 .ןזיוצנארפ ןשיווצ ןלאפעגניירא רעדיוו טציא ןיב ךיא זא ,םע טסייה ."ןָאָאל
 קיימ --- ןעמָאנ ןייז ןופ גנאלק םעד טיול סָאװ ,יונ ןיימ רֶעהא טמוק יו רעבָא
 . ? יונג רעתמא ,רעקירעזדנוא ןא ןייז רָאנ רע ףראד -- קוינדַארּפ

 ,ךעלמיצקש ערטסאילאכ א ןבילקעגמורא ןיוש ךיז ןבָאה רימ םורא
 ןוא טדערעג ייז ןבָאה סעּפע ,טירט ןיא טירט ןעגנאנעגכָאנ רימ ןענייז סָאװ
 בָאה לָאמאטימ .ןדמערפ םעד ,רימ ףיוא רעגניפ יד טימ קידנעלטייט ,טכאלעג
 -עניא ןיירא ןיב ךיא .סיּפָא-טסָאּפ ןשלטעטש םעד ראפ ןייטש ןעזרעד דיז דיא
 א טימ ,שטנעמ רערעטלע ןא ,רעטסיימ-טסָאּפ רעשיזיוצנארפ רעד .קינייוו
 ןיא טריפעגסיורא ךימ טָאה ,ןגיוא עטוג ,עיולב טימ ןוא ?דרעב דנַאלבדיורג
 נו ,"חרזמ" םוצ ,ןיהא ןייג לָאז דיא זא ,ןזיוועג טנאה רעד טימ ןוא ןספיורד
 .ןקלָאװ ןעיורג א רעטנוא ןופ ןכירקסיורא ןעמונענ טָאה ןוז עכיילב א

 טסָאּפ ןראפ טלעטשענּפָא דיז ןוא רעמראפ א ןרָאפעגנָא זיא לייוורעד
 יוזא סעּפע ןדייר םיא טימ ןבייהעגנָא דלאב טָאה רעטסײמ-טסָאּפ רעד .סיפַא
 .ןייגקעווא טינ לָאז ךיא זא ,רימ ףיוא טנאה רעד טיפ זזיוועגנָא ייברעד ןוא דינ
 רעשיזיוצנארפ רעד זיא דלאב .,טראוועג ןוא ןסיורד ןיא ןענאטשעג ןיב ךיא
 א טימ ןוא ןעננוטייצ ןוא ווירב ?קעּפ א טימ ןדָאלאב ןעמוקענסיורא רעיױּפ
 .ןגָאװ ןיא םיא ֹוצ ןכירקניירא ןסייהעגנ רימ גנונעוואב-טנאה

 -עג ךיז טָאה ןגָאװ רעד .טרָא ןופ ןָאטענ סיר א דיז ןבָאה דרעפ יד
 .תחדק א ןיא יו ,סעדורה ענערָארפראפ יד רעביא טלסיירטעג דיז ןוא ןפרַאװ
 ךיא .םיא ןופ ןעלסיירטסיורא דימ סע טעװ טָא-טָא זא ,טניימעג בָאה ךיא
 תעשב ןוא ןגָאװ ןופ לטנעוו ןטמיוצעגמורא םייב ןטלאהעגנָא קראטש דיז בָאה
 : טכארטעג השעמ

 טָא ! ןגעװו ענייד ןענייז סע ןליוהראפ יוװ ,םלוע לש ונוביר ,ַא ---
 ןסעזעג ךָאנ דיא ןיב ,קירוצ ןכַאוװ ףניפ-ריפ ערעסָאװ א טימ ,ננאל טינ טשרע
 ;החּפשמ טימ ,רעדניק ןוא בייו טימ טלגנירעגמורא ,סייה רעד ןיא ךיז ייב
 -ראפ א ןיוש ךיא ןיב טָא ןוא .טָאטש ןיא סָאבעלאב רענעעזעגנָא ןא ןעוועג
 ,ןגָאװ-רעמראפ ןשידאנאק א ןיא טציא ךימ ןיפעג ;קינדנו-ענ א ,רעטלגָאװ
 טינ לָאמנייק ןבָאה יתובאיתובא עניימ סָאוװ ,דרע רעדמערפ רעביא ?לּפמארט
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 סָאװ ,רעיױּפ ןשיזיוצנארפ א טימ טָאראב סטָאג ףיוא ןזָאלעג ךיז ;ןטָארטעג
 סייוו ןוא טינ ןעק ךיא סָאװ ,רעיױּפ ןדמערפ ,ןטייווצ א וצ ץעגרע ךימ טריפ
 .זיא רע ןושלו המוא ןא ראפ סָאוװ ןופ וליפא טיג

 ןיימ טָאה ,תובשחמ עניימ ןיא ןעקנוזראפ יוזא ןעוועג ןיב דיא יוװ ןוא
 "ןצּפָארא ןליופאב רימ ןוא דרעפ יד ּפִא ?עטש א ןבעגעג גנולצולּפ זיוצנארפ
 ,בושי ןכעלשטנעמ א ןופ ןמיס ןייק ןעזעג טינ ריז טָאה םורא ןוא םורא .ןייג
 רע .קערש א טּפאכענמורא ךימ טָאה סע .,דלאוו רעטכידעג ,רעדליוו רָאנ
 רעלָאמש ,רעקיטייז א וצ טרימעגוצ ךדימ ןוא ?ברא םייב ןעמונעגנָא ךימ טָאה
 רימ ןוא דלאוו ןטייז עדייב ןשיווצ ,ןטלאהאב יוװ ,ןנעלעג זיא סָאװ ,עקשזעטס
 ןפיוא טּפאכעגפיורא קירוצ דלאב ךיז רע טָאה ןיילא ןוא ,סיורָאפ ןיינ ןסייהעג
 ,גיוא ןיימ ןופ ןדנווושראפ זיא ןוא ןנָאװ

 ןופ ןפיוללטנא וצ יו ,טירט עקיטסאה טימ ןייג ןעמונעג בָאה ךיא
 ,סעציילפ יד טקירדענ רימ טָאה שזאנאב רערעווש רעד .קערש רענענייא רעד
 .ןפאכּפָא טנעקעג טינ םעטָא םעד בָאה ךיא זא ,ןלאפאב ךימ ןענייז ןטסגנא
 ןסקאוועג טלָאװ רע יוװ ,גנאל סידארומ יוזא סעּפע ןניוצעג דיז טָאה געוו רעד
 ךיא בָאה ,ןעשענ ַאד טעוװ רימ טימ סָאװ ,סייוו טָאנ ,טירט עניימ רעטנוא
 ןוא ףלעוו עקירעננוה עטאשט א ןפיולסיורא ךָאנ ןלעוו דלאוו ןופ .טכארטעג
 ןיימ ּוװ ןסָײװ טינ וליפא טעוװ רענייק ןוא ,רימ ףיוא ןפראוופיורא דיז ןלעוו
 ..! ןעמוקעגניהא ןיא ןייבעג

 בָאה ריא .עלעביטש םאזנייא ,ןיילק א ןעזרעד ךיא בָאה גנולצולּפ
 ןלעטש ןעמונעג בָאה ךיא ! בושי רעכעלשטנעפ .טיירפרעד קראטש דיז
 -צולּפ ךיז טָאה ,לביטש םוצ טרעטנענרעד ריז בָאה ךיא רָאנ יו .טירט עכיג
 -ךוק ,רעצראווש א רימ וצ ןָאטענ סיר א ריז ,דרע רעד רעטנוא ןופ יוװ ,גנול
 ,ןייז סרוד ךימ יוװ שרעדנא טינ טלָאװעג ןוא החיצר אזא טימ טנוה רעטאוועל
 -מיצקש ערטסאילאכ א ןפיול וצ ןעמוקעג ןענייז ןדלאווג ןוא תולוק עניימ ףיוא
 -ויעצ םעד ןעמעננייא ןעמונעג ןוא ךרעלּפעק ענעסקאלפ ,עטעקאנ טימ ,רעל
 { 0 .בלכ ןטעש

 ךימ ןבָאה ,בלכ ןסיורג םנופ גנוטיילנאב ןיא ,גראווניילק הרבח יד
 א ןענאטשעג זיא סע ווו ,ןיירא ףיוה ןיא דאראּפ סיורג טימ טריפעגניירא
 טקאהעג ןוא טנאה ןיא קאה רעסיורג א טימ ,יונ רעקיצײלּפטיײרב ,רעביוה
 ,ץלָאה

 -ענסיוא ךיא בָאה -- ! שטשַאמָאּפ ךָאב ! עינאּפ ,ירבָאד ןעיזד ---
 .טנאה עקידרעטיצ א םיא וצ טסערטשענסיוא ןוא םעטָא ןא ןָא ןפור

 ךימ עלייוו א ,ץַאלק ןפיוא קאה יד טגיילענקעווא דלאב טָאה יונג רעד
 עטעּפאילעצ ,ערעוװוש א טגנאלרעד רימ ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טכארטאב
 ; ןייצ יד ןשיווצ טלמרומעגסיורא ןוא ,טנאה

 .עינאּפ ,ירבַאד ןעיזד ---
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 ןיא ןוא שייוג טדער יונ ןיימ סָאוװ ,טיירפרעד קראטש ךיז בָאה ךיא
 .. . דנאל-םייוג ןופ ,יונ רעתמא ןא

 ןוא ןיב ךיא רעוװ ,ןנערפ וצ טינ רָאג ךיז טלייא יונג רעד זא קידנעעז
 טימ סיורא רעטשרע רעד ךדיא ןיב ,םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא סָאו בילוצ
 ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ ןיימ ןיא טקנאדאב ?כ-םרוק םיא בָאה ךיא  ,ןושל

 ןוא רימ וצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,דסח ןסיורנ ןייז ראפ רעדניק ןוא בייוו ןיימ
 .רעדלעפ ענייז ףיוא ןטעברא וצ ,ןלױּפ ןופ שזא רעהא טכארבעגּפָארא ךימ

 טלָאװ רע יו ,ןניױא עטלמוטעצ טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה יונג רעד
 ןבייהעגנַא לָאמאכָאנ םיא ךיא בָאה . . . העד רסח א סעּפע ךיז ראפ ןעזרעד
 -עגסיוא טָאה רע ןעמעוו ,רעקינעי רעד ךָאד ךיא ןיב סָאד זא ,ןרעלקרעד וצ
 ןעמונעג ךיז רע טָאה . . . םראפ ןייז ףיוא ןטעברא ןעמוק וצ ןליוּפ ןופ ןבירש
 ,ןרעטש ןטימ טשטיינקעג ןוא ןגיּפשעג ,טרעכיורעג ,עצינליטאּפ רעד ןיא ןצארק
 עיורג ענייז ןבָאה דלאב .ןענַאמרעד סָאװ סעּפע ןָא טלָאװעג דיז טלָאװ רע יו
 : ןעירשעגסיוא טָאה רע ןוא סעכ טימ ןדנוצעננָא דיז ןגיוא

 ! "פבָארט" טכאמעגנַא ךיז |! יטאילקַארּפ טרָאשט יט ,דא ---

 -.ראפ טינ ןוא ןניוא ענעקַארשעצ טימ םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךדיא
 טרָאװ ןטימ טניימ רע סָאװ ןוא סעכ ןייז ןופ הביס יד זיא'ס סָאװ ,ןענאטש
 ,"לבָארט"

 רע טָאה -- ,ןאּפ רעצנאנ א ,(רעשילגנע ןא) קילגנא ןא ןעמוקעג ---
 יצ ןביירשרעטנוא ןטעבעג ,טנאה ןיא ריּפאּפ א טימ --- ,טציהעג רעטייוו ךיז
 ןטעברא עדאנאק ןייק "ּפָארוי" ןופ ןעמוק ןלָאז ןשטנעמ ךָאנ זא ,ל?יוו דיא
 .ןבירשעגרעטנוא ךיוא ךיא בָאה ,ןבירשענרעטנוא ןבָאה עלא .דנאל ףיוא
 ,ךיא עז טציא ? ןאראפ ַאד זיא דרע קינייוו ? ןעמוק טינ ייז ןלָאז סָאװראפ
 ! תורצ טכאמעגנָא ךיז בָאה ךיא זא

 יו ןייטש ןבילבעג דיא ןיב "םינּפתלבק" םענייש ןקיזָאד םעד ןופ
 -ָאמ םעד ןיא .קידלוש סָאוװ סעּפע ןיא ןעוועג טלָאװ ךיא יו ,רעטפעלּפעג א
 א טּפאכעגסיורא בָאה ךיא .טנַאמרעד זיא סע סָאװ ןָא דיז ךיא בָאה טנעמ
 לָארעדנאב ןשיליוּפ ןטימ טלקיוועגמורא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,ןוטיט ?קעּפ
 .טננאלרעד םיא ןוא

 שזא הנתמ א טכארבעג ריד בָאה ךיא .קוינדארּפ עינאַּפ ,םענ ---
 . .. . ןלוּפ ןופ

 -עגיינ טימ עלעקעּפ סָאד טכארטאב ,ןעמונעג ןרעג סע טָאה יוג רעד

 טיירדראפ דיז טָאה רע .טרעטיילעגסיוא יוװ דיז טָאה םינּפ ןייז .ןגיוא עקיר

 ןוא טרעכיורעג עדייב ןבָאה רימ .ןעוועג דבכמ ךיוא ךדימ ןוא ?סָאריּפאּפ א

 םעד םיא ייב ןשַאלענּפָא ?סיבא טָאה הנתמ ןיימ זא ,סיוא טזייוו .ןגיוושעג
 : רעכייוו ?סיבא ןדייר ןבייהעגנָא ןיוש טָאה רע ןוא ,ןרָאצ

 -ייה רעד -- ,ןהנעטנייא רימ טימ ןעמונעג רע טָאה -- ,דיי ,רעה ---
 ןופ ןזירּפ יד .רעקירעיורט א ןעוועג זיא (שינעטערעג) "ּפָארק" רעקירַאי
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 -סקע ןיערג" ןופ סרעּפאצ-טולב יד .דרע רעד ןיא ןענייז (האובת) "ןיערג"
 ראפ ,ייז ראפ ןעוועצארּפ ,ןעווערָאה ריפ .,ןקיטשרעד זדוא ןליוו "שזדנעשט
 ןייק טינ ףראד ךיא רעטניוו ןיוש זיא'ס .ןטסילאטיּפאק יד ,םילָאוװייט יד

 ןוא ןסע ןבעג ,ןטלאה ריד ךיא ןומ ץעזעג ןכָאנ רעבָא .,רעטעברא-םראפ

 ןעק עשז-יוו ָאט .טינ גָאמראפ ךיא סָאװ ,ראלַאד עכעלטע ריד ןלָאצוצ ךָאנ
 טָאה --- ,ןסירעגּפָא ןעייג רעדניק ענענייא עניימ יו ,עז ? ןטלאה ךיד דיא
 ,ץפיז א טימ טסירנעראפ רע

 -ענגסיורא טראפ ךימ רָאד טסָאה וד .קידלוש טינ ךָאד ןיב ךיא ---
 -ייק ָאד ךָאד בָאה ךיא ? ןיינ טציא ךיא ןעק ןיהּוװו ? ךדיז וצ טעוועבערט
 ןכַארבעג א טימ רעטרעוו עטצעל יד טגַאזענסיורא ךיא בָאה -- ? םינ םענ
 . . . תונמחר םיא ייב ןפורסיורא קידנלעוו ,לוק

 : ןדנוצעגנַא רָאנ ןיוש םיא ןבָאה רעטרעוו עטצעל יד

 וצ ינ ? רעמראפ ןעמערָא ןא ןופ ,רימ ןופ וטסליוו עשז-פסָאװ --

 סָאװראפ . . ! ךייר עלא טרָאד ןענייז ייז ! טָאטש ןיא ןדיי ענעגייא ענייד
 . ..3 ןפלעה טינ ריד "ייז" ןלָאז

 -נייא טוורּפענ םיא ךיא בָאה --- ,ןבָאה טינ ךימ טספראד וד ביוא --
 ןיוש לע דיא .ריד ףיוא ןפראוונַא טינ דלאוונ טימ ךיז ךיא לעװ --- ,ןליטש
 ןשיוצ טרָאד עקאט ךיא לע רשפא  ,ןיירא טָאטש ןיא קירוצ ןרָאפ ןזומ
 .ןָאט וצ סָאװ סעּפע ןעניפעג ?ענענייא" עניימ

 סָאװ רענעדירפוצ א ןפורענסיוא יונג רעד טָאה -- ! (טוג) עדבַאד ---
 . . . ?בָארט ןייז ןופ ןוא ןדיי םעד ןופ ןרעוו רוטּפ טכייל יוזא טעוװ רע

 עקניראד ,עקשטיניילק א ןזיוואב ריט ןיא ךיז טָאה טנעמַאמ םעד ןיא
 יו קידנעעזרעד רעבָא .ןסע רעדניק יד טימ ןאמ םעד ןפורעג ןוא עלעקיונ
 טימ טהנעט ןוא "דישז" ןדמערפ םעד ראפ ץלא ךָאנ טייטש ןאמ רעסיורגנ ריא
 .ןעשענ זיא ַאד סָאװ ןנערפ ןפיול וצ ןעמוקעג יז זיא ,גנאל יוזא םיא

 טרָא ןופ ןבייהעגפיוא ריז ,טרעפטנעעג ץרוק רע טָאה -- ! ץינ ַאט --
 .ןסע ןפורעגנטימ ךיוא ךימ ןוא

 טצעזעגסיוא ךיז ןבַאה רעדניק ץוט-זבלאה ןטימ ןוא בייוו ןטימ רע
 ,הליפת עצרוק א טנַאזענּפָא ןוא טמלצענרעביא דיז ןבָאה ,שיט ןסיורג א םורא
 .ץלאז ןוא טיורב ןייז ראפ טָאנ וצ קנאד א

 סָאװ ,עלהיח ןטָארבענּפָא ןא סעּפע ןנעלענ זיא ?סיש רעסיורנ א ןיא
 רעדנא ןא רעדָא ,?ריזח א זיא סָאד יצ ןעמיטשאב וצ ןעוועגנ רעווש רימ זיא
 םעד טָא ןופ קלח א טננאלרעד ךיוא רימ טָאה יונ רעד .שינעפעשאב ןימ
 א זילב ןטעבעג ןוא ,טקנאדאב דעלפעה רעייז םיא בָאה ךיא סנטָארבענ
 .ךלימ טימ טיורב ?קיטש

 -כעלעג א טימ רימ וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,ארומ ןייק טינ בָאה ,סע
 . .. . שיילפ-ןזָאה -- טיבער א זיא סָאד ריזח ןייק טינ זיא סָאד -- ,לרעט
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 ןרָאפ ןוא ?שיד םעד ןעוועריקראפ טלָאװעג ןיוש ךיא טָאה ןסע ןכַאנ
 בָאה .טאהעג טינ ןאב ןייק ןיוש רעבָא ךיא בָאה ,ןיירא טָאטש ןיא קירוצ
 .ָאר ןקיטכענרעביא טזומענ ןיוש ךיא

 ;דלעפ ןופ ייה גיוטס א ןריפּפָארא ןפלָאהעג םיא ךיא בָאה גָאט ןכרוד
 -ָאק רעד ןיא רעסאוו טעּפכַאּפעגנָא ;םיריזח יד ןסע ןבעגעג ;ץלָאה טקאהעגנ
 תוחוכ עלא טימ טימאב ריז בָאה דיא .תומהב יד ןעקנורטעגנָא ןוא עטער
 .ןסעגעג םיא ייב בָאה דריא סָאװ ,ץלאז ןוא טיורב ןייז ראפ ןלָאצוצּפָא םיא
 -עג טינ רַאג ריז טָאה ,סָאבעלאב ןיימ ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,קוינדָארּפ קיימ
 טָאה ,דישז א ןיב ריא שטָאכ"7 .טייקשהירב רעסיורג ןיימ ןופ ןבױלּפָא טנעק
 רעד וצ סיוא טוג יוזא ריז ךיא גיוט ךָאד ןוא ,בייוו ןראפ טביולעג ךימ רע
 טינ ךימ ןעק רע סָאװ רָאש רעסיורג א םיא זיא'ס . . ."טעברא רעשרעיוּפ
 . ... ןטלאה

 עכעלטע עלעביטש ןקניניילק םניא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה טנוװַא ןיא
 טימ ןעוועג דבכמ טָאה דע עכלעוו ,םינכש סקוינרַארּפ קיימ ,םייונ רעניירקוא
 -ייה םעד חוכמ טסעומשענ ןֹוא טרעכיורעג ןבָאה ייז .קאבאט ןשיליוּפ ןיימ
 -עג יוזא סנטצעל ןענייז סָאו ,האובת ףיוא ןזיירּפ יד חוכס ;טינש ןקירָאי

 ךיוא ןוא ןלָאצ ליפיוזא ףדאד ןעמ סָאװ ,ןרעייטש ,סעקטארָאּפ ןגעו ;ןנַאלש
 .קיטילַאּפ-טלעװ ןגעוו

 עשיליוּפ יד סָאװ ,עניירקוא רעייז ןגעוו טדערעצ רימ טימ ריז ןבָאה ייֵז
 ,הכולמ עשיליוּפ יד תוללק עטיוט טימ ןטלָאשעג .טּפאכראפ ןבכַאה סענאּפ
 ּפָא סע טיג ןוא ,עיצילאג ןיא רעדירב ערעייז ןופ דרע יד טקריקסיפנָאק סָאװ
 ןטעב ןוא ןביירש עקירעייז יו טלייצרעד ךיוא רימ ןבָאה ייז ,ןקאילַאּפ יד וצ
 .רעהא ןעגנערברעבירא ךיוא ייז לָאז ןעמ ייז ייב ךיז

 -אב ןיימ" טָאה ,ןעגנאגעצ ךיז זיא םלוע רעד ןעוו ,טנווָא ןיא טעּפש
 ראפ טעכבעגסיוא ,יורטש ?טניב א טכארבעגניירא ,קוינדארּפ קיימ ,"סָאבעל
 נו ,טעב םענרעצליה ןסיורג ןייז ןופ טייוו טינ ,דרע רעד ףיוא רענעלענ א רימ
 טָאה רע .רעדניק יירד-ייוצ א ןוא בייו ןטימ םענייניא ןפָאלשעג זיא רע
 ,םיא טימ ריז זקעדוצ וצ ןילעּפ םענעסּפעש ,ןסיורג ,ןטלא ןא ןבענענ ךיוא רימ

 םניא טפול יד .ןפָאלשנייא טנעקעג טינ ןפוא םושב רעבָא בָאה ךיא

 ןבָאה םייוג יד סָאװ ,קאבאט םנופ חיר רעד .ערעווש א ןעוועג זיא עלעביטש

 ןוויוא רענרעזייא רעד .זדלאה ןיא טקיטשעג רימ טָאה ,ריז ךָאנ ןזָאלעגרעביא
 ץלעּפ םנופ ןוא ,ץיה טימ טצעזעג טָאה ,טכאנ עצנאג א טנערבענ טָאה סָאװ
 לָאז סע טבעלרעד םיוק 2ַאה ריא -- סייווש םענעסּפעש טימ טקעמשעג טָאה
 .ןרעוו גָאט ןיוש

 ,"עלאנרופ" א טנאּפשעגנייא קוינדָארּפ קיימ רעטוג רעד טָאה ןעניגאב
 א טימ .ןאב רעד וצ טריפעגקעווא ךימ ןוא ךדעלקעּפ עניימ טגיילענפיורא
 טָאטש רעטנאקאבמוא ,-עדמערפ רעד וצ ןרָאפעג ךיא ןיב טימענ ןרעווש
 .ּפָאק ןרעביא דאד א ריז דאפ ןכוז וצ ,"רעדירב ענעגייא" עניימ וצ ,נעפיניוו



 487 ךרע רעדמערפ ףיוא

 לרענעצ רעטנידראפ-טשרע ןיימ

 .1996 רעטניוו ,געּפיניװ

 ייב ץענרע ,?רעמיצ ןיילס א ,"עיצנאטס" א ןענופענ בָאה ךיא ךיג יו
 בָאה ,?סעג-רעטניה א ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,?ביטש-םעדיוב א ףיוא ןדיי א
 -נִא בָאה דיא ."'באשזד" א ןכוז טָאטש רעד רעביא טזָאלעגסיורא ךיז ךיא
 רעייגייבראפ א ןעזרעד בָאה ךיא רָאנ וו ,סיוא-סאגנ ,ןייא-סאנ ןיינ ןבייהעג
 : טגערפעג ןוא טלעטשעגּפָא םיא ךיא בָאה

 ?"באשזד" זיא'ס ןכלעוו א ןופ טרעהעג רעדָא ,ריא טסייוו ,ריא טָאה ---

 .ןעניפעג ֹוצ ןעוועג טינ ןענייז סבאשזד ןייק רעבַא

 ןוא ןטָאשראפ ץלא טָאה ןוא ?מיח ןופ ןלאפעג זיא יינש רעטכידענ א
 רימ ןכַארקעג ,ןניוא עניימ ראפ טיירדעג ךיז ןבָאה דעלעיינש יד .טקעדראפ
 יו ,ןסאג עלא רעביא טזיירּפשעג ןוא ןעננאגעג קר ןיב ךיא ןיירא םינּפ זיא
 וצ זיא טינ סָאװ ןעניפעג וצ טּפאנש ןוא טרעטשינ סָאװ ,טנוה רעקירעגנוה א
 ןעמעלא ייב ַאד זיא סָאװ סָאד טכוזעג ךיא בָאה יוזא ,רעננוה םעד ןליטש
 ... באשזד א . . . באשזד א ; ןפיל יד ףיוא ןגעלעג

 א ןופ .,דאלקס-לעמ ןסיורג א ראפ קידנעייטש ןעזרעד ריז בָאה ךיא
 ןנַארטּפָארא ןייא ןיא ןטלאהענ ןשטנעמ ןבָאה ?יבָאמָאטיוא-אשמ ןסיורג
 טלטיורראפ ןעוועג ןענייז רעמינּפ ערעייז ,לעמ טימ קעז ערעווש רעקילדנעצ
 : ןָאטעג גערפ א ןוא ןפָאלענוצ ןיב ךיא ,טציוושראפ ןוא

 ? רעטעברא ןא דָאנ ןבָאה ריא טפראד רשפא ---

 .רעפטנע ןא ןעמנקעג זיא -- ! ןיינ ---

 ןופ זיא סע .ןנָאװ ןוא דרעפ רעסיורנ א טלעטשענּפָא ךיז טָאה טָא
 טימ עלעברעק א טנאה ןיא ןגָארטעג טָאה סאו ןאמ א ןעגנורּפשענּפָארא םיא
 .םיא ךָאנ ןפיול טזָאלענ ךיז בָאה ךיא .דלימ דעלשעלפ

 יד ןנַָארטרעדנאנאפ ךייא ןפלעה וצ ,ףליהעג א ריא טפראד רשמא ---
 ? רעזייה יד רעביא ךלימ רעשעלפ

 ... טינ ףראד ךיא ! ןיינ ---

 ווו ,יירעקעב א ןניוא עניימ ראפ ןסקאווענסיוא גנולצולּפ זיא טָא
 -נָא ןיא ןטלאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,רענעגעװו טלעטשענסיוא ןעוועג ןענייז סע
 טקעמשראפ טָאה סע שזא ,טיורב םענעקאבענּפָא סָאװ-רָאנ ,ןשירפ טימ ןדָאל
 ןיימ ןעמוקס סיוועג טעװ ,ןָאטעג טכארט א ךיא כאה ,ָאד טָא . . . סאג יד
 ! העושי

 : ןָאטענ גערפ א ןוא יירעקעב רעד ןיא ןיירא ןיב ךיא

 ? באשזד א רימ ראפ ריא טָאה רשפא --)
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 . . . רעטעברא-טיורב גונעג ןבָאה רימ ---

 ,יירעקעב עמעראוו יד ןזָאלראפ וצ ןעוועג רעווש רעייז רימ זיא סע
 -ראי עקייו יד ןיא רעטעברא יד ףיוא האניק סיורג טימ טקוקעג בָאה ךיא
 רעד ןיא ןשטנעמ עטסכעלקילנ יד ראפ טכארטאב ייז בָאה ךיא ,סעקלעמ
 . . . באשזד ןייק ןכוז ןייג טינ טציא ןפראד סָאװ ,טלעוו

 ןרָאװעג זיא'ס .,רעפיט ןוא רעפיט ץלא טניילענ ךיז טָאה יינש רעד
 .ןּפמָאל-ןסאג עשירטסעלע עריא טימ ןדנוצעגנָא ךיז טָאה טָאטש .יד ..טכאנ
 -ּפשמ ןָא ןוא םייה ןָא טנָאמרעד טציא ךימ טָאה רעטצנעפ רעקיטכיל רעדעי
 : ןעשטּפעש וצ ןבייהעגנָא ןּפיל עניימ ןבָאה השעעמ תעשב ןוא . . . הח

 ןיימ ןעמוק טעװ ןענאוו ןופ ? ירזע אבי ןיאמ ,םלוע לש ונוביר ---
 .. ! באשוד א סעּפע טימ הכזמ רימ ייז ,וינעטָאג ,תונמחר בָאה ? ףליה
 ןיא ,רעדניק ןוא בייוו ןיימ ןופ תוכז ןיא ןייז לָאז ַאט ,תוכז ןיימ ןיא טינ ביוא
 נװ טינ וליפא ןסייוו ייז סָאװו ,ןטאט ןקיטכרָאּפסטַאנ ,ןטלא ןיימ ןופ תוכז

 . . . טציא ךיז ןיפעג ךיא

 58 הא לא א א

 ךיז ,ןצראה ןיא ןוחטיב טימ ,ריא בָאה ,ירפ רעד ןיא ןנרָאמ ףיוא
 : טקילנענּפָא רימ טָאה ?לָאמ סָאד רעבָא ,באשזד א ןכוז ןזָאלענפיורא רעדיוו
 . .. . באשזד ןתפא ןא ןענופעג ?זמ טימ בָאה ךדיא

 ,ןריי "ענירג" קילדנעצ א ךָאנ טימ ,ךיא ןיב רעלכייּפש ןטלאק א ןיא
 -- רעלעט . . . טקאּפעגנ ןוא ריז רעטנוא סיפ יד טימ דרע רעד ףיוא ןסעזענ
 טימ ייה ןעלכוט םנופ חיר רעד ןוא ביוטש רעד ., , ,"םינוש םילכמ םילכ"
 זדנוא זיא ,סנטסאק ענרעצליה ,עסיורג ןיא רעלעט יד טקאּפעג ןבָאה רימ סָאװ
 -ענ ןבָאה רימ זא יוזא ,ןעננול יד ןיא ןוא ןניוא יד ןיא ,זדלאה ןיא ןכַארקענ
 ךיז טָאה םילכ תורוש עטלעטשעגסיוא יד ןשיוװצ .ןטסוה ןייא ןיא ןטלאה
 -יורב א ןיא ןָאטעננָא ,?לדיי קירעדינ א ,סָאבעלאב רעננערטש א טיירדעגמורא
 םיא לָאז ןעמ זא ,ןבעגעג גנוטכא קסראטש ןוא ,סקַא-פוב א ןופ רעטופ םענ
 .רעלעט ןייק ןכערבעצ טינ הלילח

 אזא טימ ײלעצרַאּפ-םי ןקיזָאד םעד ףיוא ןפרָאוװענפיורא ךיז בָאה ךיא
 טינ ראג ןענייז סָאד טרפב -. . . ענענייא עניימ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,קשח
 טָאה רעלעט רעדעי .עקידסוחי ,ענעביוהעג רָאנ ,רעלעט עטסָארּפ ןייק ןעוועג
 -עג טָאה רענייא ."טבש" רעדנא ןא וצ ,החּפשמ רעדנוזאב א וצ טננאלאב
 ,ןטיור אזא טימ רעד ;םעלבמע אזא רעטייווצ רעד ,זכייצ אזא ךיז ףיוא ןנַארט
 ,טינשּפַָא םענעדלָאג רעדָא ,םענרעבליז אזא טימ רענעי ןוא ?קיסאּפ ןעיולב
 ...ןרעדנא ןא טימ סוחי סמענייא ןשימראפ טינ הלילח לָאז ןעמ ידכ

 א טימ ןאמרעגנוי א ,זכש ןיימ ןסעזענ זיא ,דרע רעד ףיוא ,רימ ןבעל
 רע זיא ,ןליוּפ ןיא ?טעטש א ןיא ,םייה רעד ןיא .רענירנ א ךָאנ ,?דרעב-ץמק
 טאה עדאנאק ןייק ןרָאפקעװא ןראפ .רענרעל א ,"דניק א סנטאט א" ןעוועג
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 טָאה טפַאהעג .תופוע תטיחש : תונמוא ןא טנרעלעגסיוא לעיצעּפס ךיז רע
 .ןּפאכפיוא ָאד םיא ןעמ טעוװ ,טנאה רעד ןיא שדוקה תכאלמ אזא טימ זא ,רע
 טָאה טָאנ זיב ,באשזד א ןָא ןכָאװ עכעלטע עשביה טיירדעגמורא דיז רע טָאה
 ,רעלעט . . , ןקאּפ וצ ןרָאװעג לגלונמ ךיוא זיא רע ןוא ןפלָאהעג םיא

 זייב א ןגָארטעג דעבענ טָאה ןיושראּפ "שדוק-ילכ" רעקיזָאד רעד טָא
 -עלאב םעד ןופ ןגיוא ערטסיב ,עננערטש יד טינ ןעוו .םילכ יד ףיוא ץראה
 ןייא ןיא ןטלאהעג ךימ טָאה רע .טכאמעג טכערוצ םילכ עלא רע טלָאװ ,סָאב
 ,.ךיג יוזא טעברא ךיא סָאװ ,זרסומ

 -- ,רימ וצ טהנעטענ רע טָאה -- ,טסיב וד סָאװ ןרָאהנירג ,קוק ---
 טעװ שינעלייא ןוא שינענָאי ןייד טי .עכורעוואז א טעוועשוב ןסיורד ןיא
 בילוצ ןביילב ךָאנ ןלעוו רימ ןוא "סעשיד" ערעזדנוא וצ ףוס א ןעמוק דלאב
 . , . באשזד א ןָא ןוא רעלעט ןַא ריד

 ,ֿלָאמ סעכעלטיא .המשנ עכעליירפ א ןעווענ לטחוש סָאד זיא עבטב
 ןופ ןעננירּפשפיוא דלאב רע טגעלפ ,ןיינכיורא טנעלפ סָאבעלאב רעד ןעוו

 ןעגניזסיוא ,דינמ א ןכאמכָאנ ,ןציוו ןנָאז ,תונציל ןעווארּפ ןבייהנַא ןוא טרָא
 ,ןלָאװקעגנָא רָאנ םיא ןופ ןבָאה ,"ענירג" יד ,ריפ .ךעלקיטש עשינזח יילרעלא

 -ראפ יד ףיוא ןסעזענ ןענייז רעטעברא יד ןעוו ,טיײצ-נַאטימ ,לָאמנייא

 ךיז רע טָאה ,טייצלַאמ ןעמערָא רעייז ןסענענ ןוא םילכ טימ סנטסאק עטקאּפ
 -ַאּפ ןסיורג א רעלעט גראב םנופ ןעמונעגסיורא ,רענלעק א ראפ טלעטשראפ
 טלָאװ רע יו ,ןרעדנא םוצ םענייא ןופ ןיינמורא ןבייהעננָא ןוא קיסעמול
 טימ ייז קידנפורנא ,םילכאמ עקאמשעג יילרעלא ייז ראפ טריוורעפ טשרמולכ
 -ַאּפ רעד -- גזאירב א טרעהרעד דיז טָאה לַאמאטימ .ןעמענ ענעדיישראפ
 ןָאטעג ּפאכ א דלאב טָאה רע .טנעה ענייז ןופ ןלאפענסיורא זיא קיסעמול
 ייז רעביא ןכאמ ןעמונעג ?וק ןקידנענייו א טימ ןוא ,רעלברעש רעלקיטש יד
 : רּפסה א

 : ןנָאז ןוא םימכח ערעזדנוא ןיינוצ ןעמוק . . . רבשנה סרחכ לשמ"
 א ןעוועג זיא טָא . . . ?ברעש םענעכַארבעצ א וצ ןכילנעג זיא שטנעמ א
 רענייא ,טדלינאב ךעלמער טימ ,טמילבאב ךעלעמילב טימ ,רעלעט רעצנאנ
 טניל טציא ןוא . . . החּפשמ רעצנאג א ןופ רענייא ,"טעס" ןצנאנ א ןופ
 ענייז ןעמ טעוװ דלאב . . . דרע רעד ףיוא ,רענעכַארבעצ א דעבענ ןיוש רע
 . . . ןטסאקיטסימ ןפיוא ץעגרע ןפראווסיורא דעלברעש דעלקיטש

 -יא ,רימ ןענייז טֶא .שטנעמ רעד זיא ,יתוברו ירומ ,יוזא טקנוּפ"
 -שמ ערעזדנוא טימ םענייניא ןעסעזענ ךדָאנ קירוצ גנאל טינ טשרע ,זןטנארנימ
 ךיילג ןשטנעמ טימ ,ןשטנעמ ענעעזעגנַא ןעווענ ,ןעמייה ערעזדנוא ןיא ,תוחּפ
 ,דמערפ רעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאוװראפ רימ ןענייז ,םיברה וניתונווועב ,טנייה ןוא
 םניא ,ביוטש ןיא ןוא ץומש ןיא ךיז ןרענלאוו ,דניק ןוא בייוו ןופ ןסירעגּפָא
 ,רבשנה סרחכ ?שמ ?ייוו --- םילכ עדמערפ ןקאּפ ןוא ייה ןטליופראפ ,ןעלכוט
 ."רעלעט . . . םענעכַארבעצ א וצ ןכילגעג זיא שטנעמ רעד
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 סָאד סָאװ ראפ ,סָאד ןעשעג דיג רָאנ עקאט זיא ןרעיודאב םוצ רעבָא
 ,עסיורג יד : ןקָארשעג קראטש יוזא ךיז טָאה סרעזדנוא ?טחוש עכעליירפ
 רימ ןוא םילכ עלא ריז ןיא ןעגנולשעגנייא ןבָאה סנטסאק ענרעצליה ,עקירייל
 ןֵא ,סעכורעוואז ןוא טסערפ עמאפס יד ןיא ,רעטניוו עמאס ןיא ,ןבילבעג ןענייז
 . באשוד א ןָא ןוא רעלעט

 סָאד טנאה ןיימ ןיא ףייטש ןטלאהעג ןיוש ךיא בָאה רעבָא ראפרעד
 ףיוא טקוקעג בָאה ךיא . .. דנאל םעיינ ןיימ ןיא לרענעצ עטנידראפ ,עטשרע
 יו טקנוּפ ,ןניוא עטבילראפ עכלעזא ט מ לרענעצ רעדאנאק ןקיזָאד םעד טָא
 א סנטאט םעד סָאװ ,רומיל-רכש ?בור ןפיוא ןקוק טנעלפ ה"ע עמאמ ןיימ
 עמאמ יד יו טקנוּפ ןוא .קיטשרענַאד א ןיא לָאמנייא ןעננערב טגעלפ דימלת
 ,תבש ףיוא ןפיוקנייא ,למערק ןיא ןפיולקעווא םיא טימ דלאב טגעלפ עניימ
 וצ טקישעגקעווא סע ןוא טשטָאּפ רעד ףיוא ןפַאלענקעװא ךיילג דיא ןיב יוזא
 . . . רעלרעדניק ןוא בייוו זיימ

 רָאטקאדער םייב

 רעד ןופ לעווש יד ןטָארטעגרעבירא ךיא בָאה ץראה קידנּפאלק א טימ
 -סיפֶא םוצ טדנעוװװעג ךיז בָאה דיא ."טרָאו עשידיא סָאד" ןופ עיצקאדער
 עטריקינאמ ,עניד טימ ןוא עקנישאמ:ביירש א רעביא ןסעזעגנ זיא סָאװ ,?לדיימ
 ,לענש רעייז טּפאלסעג רעגניפ

 .רָאטקאדער םעד ןעז ?יוװ ךיא ---

 . ןָאטעג למרומ א יז טָאה -- !"רָאד-טסקעגנ" --

 רעביא ןניובעגנרעבירא לרעמיצ ןייז ןיא ןסעזענ זיא רָאטקאדער רעד
 ,ווירב ,ןלאנרושז ,ןעננוטייצ טימ טניילראפ ןעוועג זיא סָאװ ,שיט-ביירש ןייז
 -לעזא ךָאנ ןוא ךעלצעט-שא ,סרעטניט ,סענעּפ ,רעש רעגנאל א ,ןטּפירקסונאמ
 .ןכאז עכ

 ןופ ןגיוא יד ןבייהעגפיוא רָאטקאדער רעד טָאה ןעמוקניירא ןיימ ייב
 ,זָאנרעלדַא עכעלננעל א ,םינּפ טנעגילעטניא ןא ןעזרעד בָאה ךיא .ריּפאּפ
 עצראווש ןיא טסאפעגנייא ,ןלירב עקיד רַאּפ א ןטירעג ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא
 רע .רָאה ּפָאק ןצראווש ,ןטרעביושעצ ,ןטכידעג קראטש א טימ ןוא ךעלמער

 -עגסיוא דיז טָאה רימ יװ ,סָאװ ,קילב ןטלאק א טימ ןטסָאמענּפָא ךימ טָאה
 םיא טמוק ןעמ סָאװ ,גנוטכאראפ יא ןוא סעכ יא ןגעלעג םיא ןיא זיא ,טכוד
 ראפ ַאד טייטש סע זא ,טליפרעד טָאה רע תועמשמ .טעברא רעד ןיא ןרעטש
 -לנַאּפש א ןופ "תענושמ עטרערעגנייא ,עיינ" א ,"קנערק רעשירפ" א םיא

 ריז ןסע ,ןטייז עלא ןופ םיא וצ ןכירק סָאװ ,יד ןופ ,לטעָאּפ א ,לרעביירש םעיינ
 . ! ןרעו רוטּפ טיג ראג ייז ןופ זעק ןעמ זא ,רענייב יד ןיא ןייא

 רעדייא סָאװ ,םכילע-םולש ןקידרעגניפ-זרוק א טגנאלרעד רימ טָאה רע

 ןופ טשטילגעגסיורא ןיוש ריז סע טָאה ,ןרירוצנא סע ןזזיוואב ךָאנ בָאה דיא
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 טָאה ,זעוורענ ןוא טלמוטעצ יוזא סעּפע ןיב ךיא זא קידנעעז . . . טנאה ןיימ
 ןגױבעגּפָארא קירוצ ןוא ,זצעז דיז ןסייהעג רימ ,ליומ ןבלאה א טימ יו ,רע
 טרעסערגראפ ךָאנ טָאה עמאנפיוא עטלאק ןייז ,ןריּפאּפ ענייז וצ ּפָאק םעד
 ךיא סָאװ ,טאהעג הטרח ןצנאגניא ןיוש בָאה ךיא .טייקיורמוא ןיימ רימ ןיא
 : ןָאטעג גָאז א רע טָאה ךעלדנע .רעהא ןעמוקעג ןיב

 ? טלָאװעג סעּפע טָאה ריא ---

 -סיורא טנעה עקידרעטיצ טימ ריא בָאה ,ןרעפטנע וצ םיא טָאטשנָא
 -עגנָא בָאה ךיא סָאװ ,'םיבתכ ?טניב" א ענעשעק-םעזוב ןיימ ןופ טּפאכעג
 ןא ןופ ןקורדנייא ןוא ןעגנומיטש" ןעמַאנ ןרעטנוא ,ףיש רעד ףיוא ןבירש
 ,טגנאלרעד םיא סע ןוא "טנארנימע

 א טכאמעג טָאה ,םיבתכ קאּפ םעד קידנעעזרעד ,רָאטקאדער רעד
 רע יו ענימ אזא טימ םעד וצ טנאה יד טקערטשעגסיוא טָאה ,םינּפ ןרעיוז
 טימ ,רע טָאה קידנליוו טינ .סניירמוא סעּפע ןָא ןרירנָא טפראדעג ךיז טלָאװ
 -ראפ-קיטכיצ יד ןשימ לענש ןבייהעגנַא ןגיוא עקיטכיזצרוק-קראטש ענייז
 .קילב א ,קוק א טרָאד ןוא ַאד טּפַאכעג ןוא ריִּפאַּפ ךעלענייב ענעבירש

 ןעמונענּפָארא טינ טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,טייצ עצנאנ יד בָאה ךיא
 טָאה טרָא סָאד .ענייז גנונעוואב רעדעי טנלָאפעגכַאנ ןוא םיא ןופ ןניוא יד
 רעטכיר ןראפ טציז סָאװ רענייא יו טליפעג בָאה ךיא ,רימ רעטנוא טנערבעג
 . . .לייטרוא ןייז קערש טימ טראוורעד ןזוא

 ןעמוקאב טָאה םינּפ סרָאטקאדער םעד יוװ ןעזרעד ךיא בָאה לָאמאטימ
 טָאה ַאד .טרעטיילענסיוא יו ריז סע טָאה סעּפע .,ןעזסיוא רעדנא ןא רָאג
 ענייז ןבָארגעננייא רעדיוו ַאד ןוא רימ ףיוא קוק א טייז רעד ןופ טּפאכענ רע
 ןענייז "ןטפירש" עניימ זא ,טריּפשרעד בָאה דיא .,ךעלטעלב עניימ ןיא ןגיוא
 ,ןרָאװעג ןלעפעג ,סיוא טזייוו ,םיא

 ,"םיבתכ" עניימ זרעטעלבכרוד טקידנעראפ טָאה רָאטקאדער רעד ןעוו
 -טניירפ א ןיא ןיוש רימ וצ ןפורעגנָא ךדיז ןוא ּפָאק םעד ןבייהעגפיוא רע טָאה
 : ןַאט ןעמעראוו ,ןכעל

 רימ ןלָאצ טלעג ןייק רָאנ . . . ןקורד סע רימ ןלעװ דעלניישראוו ---
 , .. .. רעטעבראטימ ערעזדנוא טינ

 -ענ טָאה ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז "ןטפירש" עניימ זא ,סעיינ יד
 עניימ ,טמאלפעצ ךיז טָאה םינּפ ןייפ .םשור ןקראטש א רימ ףיוא טכאמ
 עשירארעטיל" עטשרע עניימ ןלעו דעלדנע .ןטכיולעצ ךדיז ןבָאה ןניוא
 יוזא ,טכארעג טנייה טינ ,ןיוש ךָאד בָאה ךיא ! ןוקית א ןנירק "ןעגנוצַארּפש
 . . . ןטּפירקסונאמ ןרָאלראפ לָאמ ?יפ

 : ךערּפשעג ןרעננעל א רימ טימ ןריפראפ ןבייהעגנָא דלאב טָאה רע
 זוא םייה רעד ןיא טקיטפעשאב דיז בָאה ךיא סָאוװו טימ ,םוק דיא ןענאוו ןופ
 טלָאװ רע יוװ ,טלייצרעד ץלא םיא בָאה ךיא .,ןַאט וצ ַאד העדב בָאה ךיא סָאװ
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 טרעהעגסיוא ץלא טָאה רע .,רעטנאקאב רעטונ ,רעטלא ןא רעניימ ןעוועג ןיוש
 : ןָאטעג נָאז א ןוא ןבייהעגפיוא ךיז ףוס םוצ ןוא

 .ןרעוו ןלאפראפ טינ ַאד טעוװ ריא .ןאמרעגננוי ,טגרַאזראפ טינ טייז ---
 ןלעו טרָאד .ייט ?זעלנ א ףיוא רימ וצ רעבירא ,טנוװַא ןיא ,טנייה טמוק
 -טע ךָאנ ןייז אמתסמ ןלעוו בנא .,ןסעומשוצכרוד ךיז טייצ רעמ ןבָאה רימ
 .ךייא ראפ ןָאט סעּפע ןענעק רשפא ןעמ טעװ ,טניירפ-עטונ עניימ ןופ עכעל

 .ןעמונעגנַא ןרענ רעייז גנודאלנייא עכעלטניירפ ןייז בָאה ךיא

 6 לא הא הא = א

 -יניוו רעד ןופ לָאצ א ןפָארטעג ךיא בָאה זיוה ןיא רָאטקאדער םייב
 ברעמ ןטלאק ,ןטייוו םעד ןיא ,ָאד טָאה סָאװ ,ץנענילעטניא רעשידיי רענעּפ
 ןוא רוטלוק רעשידיי ,רענרעדָאמ רעד ראפ ןייטשדנורג םעד טניילעגנ ,עדאנאק
 םעד ןופ רעוט-ייטראּפ ענעזעוועג לייטנטסרעמ ןעוועג ןענייז סָאד .גנויצרעד
 -ראנא ןוא ןטסילאיצַאס םתס ןוא ?סעצוואסעסע" ,"ןויצ-ילעוּפ" ,"דנוב"
 לאפכרוד ןכָאנ ,1904-5 ןופ ןרָאי יד ןיא רעהא ןעמוקענ ןענייז סָאװ ,ןטסיכ
 ןעוועג עקינייא ןיוש ןענייז טציא .עיצולַאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ
 טימ ןגָארטעג ןלוטיט ערעייז ןבָאה סָאװ ,ןטאקַאוװדא ,ןטסיטנאד ,םיריוטקָאד
 -באפ ןוא טיילסטפעשענ עכיירגלַאפרעד ךיוא ייז ןשיוװוצ . . , עדריוו סיורנ
 ,ןטנאקיר

 -סיוא דיז ןבָאה ייז .ייז ראפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה רָאטקאדער רעד

 ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימַָאנָאקע םעד ןנעוו רימ ייב טגערפענ
 -טלעוו רעד תעב עגאל עקירעיורט יד טרעדלישענ ייז ראפ בָאה ךיא ,ןליוּפ
 סיקסבארג" עקיטנייה יד ןוא הלשממ יקסדוסליּפ יד ,נירק-רענריב ןוא המחלמ
 ךיז בָאה ךיא .סעיצוטיטסניא ןוא ןלוש עשידיי יד ףיוא תוריזנ יד ,"הלנע
 יד רעטנוא ענאל רעשידיי רעד ןופ דליב רָאלק א ייז ראפ ןבענ וצ טימאב
 טלָאו עדאנאק ןעוו ןרירגימע וצ ןיהּוװ רעדנעל עיינ ןכוז ןדיי יוװ ,ןקאילַאּפ
 ןייק רשפא טלָאװ ,טקידנעראפ ךיא בָאה ,ןרעיוט עריא טיירב טנפעענ טציא
 ,ןלוּפ ןיא ןבילבעג טינ דיי ןייא

 ןופ ענארפ רעד םורא ןעיירד ןבייהעגנַא סעומש רעד ךיז טָאה דלאב

 ענייז ןשירפּפָא ןעמונעג ךיז טָאה ייז ןופ םענייא רעדעי ייב .עיצארגימע
 -עג זיא ןעמ ןעוו ,ןבעל ןשיטנארגימיא םענענייא ןייז ןופ תונורכיז עקילאמא
 .ןרָארפעגנ ןוא טרעגנוהעג ,ןטילעג ַאד טָאה ןעמ יוװ ,ןרענַאיּפ ןעוו

 רימ יוװ ,זדייל ןוא תורצ זופ ןטנארגימיא עקיטנייה יד ןסייוו סָאוו ---
 רָאי קיצנאווצ א טימ רעהא ןעמוקעג ןענייז רימ תעשב ,טסנווענ סע ןבכָאה
 א טימ טסעג יד ןופ רענייא ריס ראפ טהנעטענ ץיה טיפ טָאה -- ? קירוצ
 ןופ רענניפ ןטסל?טימ ןייז ףיוא טענגיס ןסיורג א טימ ןוא ּפָאק ןפיוא ענעסיל
 ַאד ךָאד ןבָאה רימ -- ,טָאטש ןיא רעלעירטסודניא רענעעזעגנָא ןא ,טנאה א
 . ...! טרעקאעג דרע יד זָאנ רעד טימ שממ
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 ךיז ןוא טעבראעג טָאה רע רעווש יו טרעדלישענ טָאה רעטייווצ א
 ,טכאנייב ןוא ,ןעייווממארט עשיטַאטש יד ןופ ןסלער יד ןגייל םייב טנאלּפעג
 . .. . ןיצידעמ ןרידוטש ןפָאלעג רע זיא ,רעטרעטאמראפ א

 רעקיטש "טעוװעשטרַאקעגסיוא" טָאה רע יו טלייצרעד טָאה רעטירד א
 רעקידנענערב רעד רעטנוא רעטיב ןוא רעווש טעבראעג ,םראפ ןפיוא דלאוו
 .(סָאטיקסָאמ) ןראמָאק תונחמ יד ןופ ןרָאוװעג ןסיבעצ ,ןוז

 : שיטסאקראס ןבעגעגוצ טָאה רעטרעפ א

 ןליוו ייז ! םינסחי עצנאנ ךדָאד ןענייז ןטנארגימיא עקיטנייה יד ---
 -יימ "פָארוי" ןיא ,ןטרָאד . . . דעלעבאשזד עגנירג ןבענ רַאנ ייז לָאז ןעמ זא
 ,ןגאלּפ ?סיבא ריז ייז ןלָאז . . . ןסאנ יד ןיא דלָאנ ןעמ טראש ַאד זא ,ייז ןעג
 , . . ןסיוװ ייז ןלעוו ,טנאלּפעג ַאד ריז ןבָאה רימ יו

 סָאװ ,ןטאדלַאס עטלא ןָא טנַאמרעד דימ ןכַאה ערעייז דייר עלא יד

 ןפראוווצנא ,ןטורקער עיינ טימ שינענענאב רעטשרע רעד ייב ,עבט א ןבַאה
 .. . ענישטאדלאס סניוזא טניימ סע סָאװ קערש א ייז ףיוא

 ןעמ ןיא ,ןטנארנימיא עיינ ,עקיטנייה יד טימ ריז ןקיטראפּפָא ןכָאנ
 א ןעגנערבּפָארא חוכמ טדערעג סעּפע טָאה ןעמ .םינינע עלאקַאל וצ רעבירא
 סָאװ ,םילודג ןופ ןעמענ לָאצ א ןפורעננָא טָאה ןעמ .רָאטקעל א ,רעביירש
 רעגנעהנַא ערעייז .סעיצקעל סעירעס ןטלאהעג ,געּפיניװ ןיא ,ָאד ןיוש ןבָאה
 רעייז ןופ םידיסח ןדייר סע יו ,דובכה-תארי טימ ייז ןגעוו טדערעג ןבַאה
 תעשב ןוא .יקסווָאלטישז םייח .רד ןגעו טּפיוהרעביא . . , ןיבר ןטבילאב
 גנודניבראפ ןיא ןטָאדקענא ןוא ןציוו ךס א טלייצרעדנָא ךיז ןעמ טָאה השעמ
 תחיש ןופ רעטקאראכ םעד ןנַארטעג ןיוש טָאה סָאװ ,םילודג עקיזָאד יד טימ
 .. . ןילוח

 -עמוא ןא זיוה סרָאטקאדער םעד ןזָאלראפ ךיא בָאה טנוװַא ןיא טעּפש

 ,ןננע ,ןקניניילק ןיימ וצ ,"םייהא" ןזָאלעגנ ךיז ןוא ,רעטשיוטנא ןא ,רעקיט
 .לביטש-םעדיוב א ףיוא ץענרע ןענופענ ךיז טָאה סָאו ,?רעמיצ-רעדרַאב
 ,ןסאג רעגעּפינױװ עטיינשראפ ,עליטש יד רעביא רעטנלע ןא יוזא קידנעיינ
 ,ןדמערפ םעד ,רנג םעד ,רימ רעטניח יו ,טליפרעד ךיז לָאמאטימ ךיא בָאה
 . . . רעטניוו רעדאנאק ,רעטלאק רעד ,טסָארפ ןוא טניוו טימ דיז טנַאי

 עיצידנַאק א ףיוא

 .1926 ,רעבמעצעד ,יטיסדןָאינימַאד

 ףיול געט יד טימ ןעמאזוצ ןוא רעקראטש ןרעוו טסערפ יד ,ןפיול געט

 -עמוא רעבָא ,באשזד א ןכוז ןסאנ רענעּפיניװ יד רעביא םורא ץלא ךָאנ ךיא
 ָאטינ -- : רעפטנע ןבלעז םעד ןוא ןייא זיולב ךיא ןיפעג ,םוק ךיא ּווװ ,םוט
 . .. } באשזד ןייק
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 רעד ןיא ןגירק וצ גנונפַאה רעדעי ןרָאלראפ טעמכ ןיוש בָאה ךיא
 ןקיטסַארפ א ןיא ,לָאמנייא רָאנ .באשזד זיא סע רעסָאװ א געּפינװ רעטלאק
 יד טנָאועגנָא ןייראפ ףליה ןטנארגימיא רעשידיי רעד רימ טָאה ,ןגרָאמירפ
 טינ -- באשזד ןקידובכב א רעייז רימ ראפ טָאה רע זא ,הרושב עכעליירפ
 -- ; אבאטינאמ ןיא עלעטעטש ןיילק א ןיא ץעגרע רַאנ ,אפונ געּפיניװ ןיא
 ךיא ,רעדניק עשידיי עכעלטע טימ ןענרעל וצ ,"רעשטיט ורביה" א ןרעוו
 שרוח א תוריכש ראלַאד עכעלטע רָאנ ןוא טסעק ןוא הריד ןגירק ראפרעד לעוו
 .רעדניק ןוא בייוו ןיימ ראפ םייהא ןקיש ןענעק וצ

 ןיא רימ ייב .עלעטש רעיינ רעד טימ טיירפרעד רעייז דיז בָאה דיא
 -רא וצ ןעמעוו ייב ,רעמראפ ןייק ןוא תולד רעד טפייפעג ןיוש טָאה ענעשעק
 קִיּור ןענעק ןטרָאד רשפא ךיא לעוװו .ןנַָארקעג טינ ךיוא ךדיא בָאה ,ןטעב
 ןבָאה ךָאנ ןוא ,טכארטעג ךיא בָאה ,םישדח עטלאק עכעלטע יד ןּפוטשרעביא
 .םייהא ןקיש וצ ראלָאד רַאּפ א

 טימ ןענרעל וצ ביל עקאט רךָאד בָאה דיא ,ןאלּפ רעטונג א זיא'ס ,ָאי

 ןוא לוש א טיובעג לטעטש ןשימייה ןיימ ןיא ןיוש ךָאד בָאה ךיא .רעדניק
 ליפיוזא טימ טלַאצענּפָא רימ ןבָאה סָאװ ,םידימלת טימ טנרעלעג ךיוא ןיילא

 ךיז ראפ ןעניפעג ךיוא רשפא ,טציא ךיא לע ,טפאשיירטעג ןוא טפאשביל
 .. 3 רעדניק עשידיי רעדאנאק ,עגיה יד ייב עלעקניוו ןעמעראוו א

 טימ ןוא םידגב עקידתבש עניימ ןיא טצוּפעגסיױוא ךיז בָאה דךיא

 רעסיוועג א ןופ סערדא םענעבעגעגנַא ןפיוא ןייג טזָאלענ ךיז טירט עלענש

 ,םָארק ריא ראפ הרוחס ןפיוקוצנייא געּפיניװ ןיא ןעמוקעגנ זיא סָאװ ,.ד .סרמ

 .רעדניק עריא ראפ ןיבר א ןעלדנאהנייא ךיוא ןיוש סגעוו ןייא ראפ ןוא

 ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא ,יורפ עטצוּפראפ א ךיז ראפ ןעזרעד בָאה ךיא
 טיירג ןענאטשעג ןיוש ןיא יז .,לטנאמ םענעלוקאראק ןרעייט א ןיא ןָאטעגנָא
 -עּפאק ןיימ טּפאכענּפָארא ?ענש בָאה ךיא  ,ןייגוצקעווא ףיוא ריט רעד ייב
 הזב ,ריא ראפ טלעטשעגרַאפ דלאב ךיז ןוא טניינראפ ךעלפעה ריז ,שויל
 : ןושלה

 .רייא וצ טקישעג ךימ טָאה ןייראפ ףליה ןטנארגימיא רעד ,םאדאמ ---

 -ענ השעמ תעשב ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןטסַאמענּפָא ךימ טָאה יז
 ענירּפושט רעטכידעג רעד טימ ּפָאק ןליוה ןיימ ףיוא קילב ןקיצַארט א ןפרַאוװ
 : קזוח טימ ןעננולקעג טָאה סָאװ ,ןָאט א טימ רימ וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא

 .?"רעשטיט ורביה" א ? יבר א ןעד טייז ריא ,סָאוװ --

 רָאנ --- ,ןעלמאטש ןעמונעג ךיא טָאה -- ,יבר ןייק טינ ןיב ךיא ---
 .רערעל א

 ןַאטעג גָאז א יז טָאה -- ! רימ ראפ טינ ריא טניוט ,יוזא ביוא --
 וי ,דמלמ א ,ןיבר א ףראד דיא -- ,ןושל ןשינאיצילאג ריא ףיוא דינ ףיוא
 ,שודיק ןכאמ ,תוכרב ןגָאז ,ןענוואד רעדניק עניימ טימ ןענרעל לָאז סָאװ ,גָאנ
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 ,טינ ביולג דיא ."ירטנַאק דלא" ןיא רעטעל ןשידיי א ןביירשנא ןענעק
 ןעגניז וצ טאהעג ןיוש בָאה דיא ."סעסקוס" א ןייז טעוו ריא זא ,רעטסימ
 ןעמונעג ,טנרעלעג ןוא טנרעלעג ."סרעשטיט ורביה" עכלעזא ןופ ןגָאז וצ ןוא
 ןענעיילוצרעביא ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,ףוס םוצ ןוא סרעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ
 לווירב א ןביירשנָא רעדָא ,"רעּפייּפ" ןשידיי םניא "?קיטש" א ןעמאמ רעד ראפ
 . .. } טינ ןעמ ןעק -- ןעבַאב רעד וצ

 העדב טאהעג ןיוש ןוא שוילעּפאק םעד ןָאטעגנַא קירוצ ןיוש בָאה ריא
 יז טָאה לָאמאטימ רעבָא .ןיינקעווא רעכיג סָאװ ןוא"גַאט ןטוג" א ןגָאז וצ
 : ןָאטעג נערפ א ןוא ןטלאהראפ דימ

 ?אה ,קאווטיל א ןייז ךיז טכאד ריא טפראד ,דארּפשסיוא רעייא טיול ---

 ? יירערעל ןיימ טימ ןָאט וצ סע טָאה סָאװ רעבָא .קאווטיל א ,ָאי ---
 .ענארפ א טימ טגערפענרעביא ריא ךיא בָאה ---

 ;בָאה ךייא טימ ךיא לע רשפא ."ןעיירט" ףראד ןעמ ,סייוו'כ ---

 רענאיצילאג ןוא עשינעמור יד טימ טציא זיב טאהעג בָאה ךיא יו לזמ רעמ
 -טיוא ךיז ריא טעו ? ןלעטשוצנייא ָאד ריא בָאה סָאװ ,ןיימ'כ .. . . םייבר
 טייז ריא ןענאוו ןופ קירוצ ןסישּפָא דייא ריא לעוװו --- םינ אלא ,טוג זיא ןגיוט
 סע יװ ,"טעקיט" א "רעלוט רוּפ" א ךָאנ ןטסָאק ךימס טעו . . . ןעמוקעג
 . . . טסָאקעג לָאמנייא טינ ןיוש ךימ טָאה

 א ןיא ןוא ,חקמ ןטימ ריז ןשיוװצ ןעמוקענכרוד ןענייז רימ ,ללכה
 טכאנראפ ןעמוק ןסייהעג רימ טָאה יז .באשזד םעד ןגַארקעג העש רעקידלזמ
 עריא ףיוא ןעמענטימ ךימ טעװ יז ווו ,דעלקעּפ עניימ טימ "ןָאשייטס" םוצ
 ,לטעטש ןיא ריז וצ תואצוה

 לא יא הא 8 *+

 ןסעזעג ןענייז ,למינוקז-ןב ןטימ דעלרעטכעט יירד יד ,םידימלת עניימ
 טלַאװעג ןיוש ןבָאה ייז .עניימ גנונעוואב רעדעי טגלָאפעגכַאנ ןֹוא רימ םורא
 .טָאטש ןופ טכארבענּפָארא טָאה עמאמ יד "רעשטיט ורביה" א ראַפ סָאװ ,ןעז
 יייק ןוא טעפ ןעוועג זיא סָאו ,לקיניזומ עשירעפיטש סָאד טָאה סרעדנוזאב
 .עלעכיימש סזוח ןטעייטראפ א טימ רימ ףיוא טסוקעג ,עלעסעפ א יו קידכעל
 ,קירוצ ןרָאפקעװא ןיוש לָאז ךיא זא ,טלָאװעג רעייז םיא ךיז טָאה סע תועמשמ
 :שינעמור ןטימ ןָאטעג קירוצ גנאל טינ טשרע טָאה ענייז עמאמ יד יו טָא
 . . ."רעשטיט ורביה"

 ןעז, ןרעהראפ ןעמונעג ייז דיא בָאה םינּפ-תלבק ןטשרע רעזדנוא רָאנ
 טָאה ןעמאזקע רעד .ןשינעטנעק עשידיי ערעייז ןיא ןיוש ןטלאה ייז טייוו יו
 א ןבָאה ָאד ?עװ ךיא זא ,ןעזעג בָאה ךיא . . , טרעיודעג טינ גנאל רעבָא
 א" טבכער ןענעייל וצ ןריפפיורא ייז לעװ ריא רעדייא ,טעברא לקיטש רעווש
 . . .ליוװ ערעייז עמאמ יד יוװ ,"רעּפייּפ ןשידיי םניא לקיטש
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 ,עקיצראה ענעי קנאדעג ןפיוא ףיורא רימ ןענייז טנעמָאמ םעד ןיא
 -ורּפש ,ןכעלריטאנ רעייז טימ ,לטעטש ןיימ ןופ ךעלרעדניק עשידיי עשימייה
 ןעגנילש סָאר ןנעלפ ייז יו ,ןענרעל םוצ טפאשביל רעייז טימ ,שידיי ןקידלד
 םוצ ,ךיא ייטש ָאד ןוא .,?יומ סרערעל םנופ סיורא זיא סָאװ ,טרָאװ רעדעי
 ייב ,בקעיו קחצי ,םהרבא ערזמ רעדניק טימ ,םינּפ לא םינּפ ,לָאמ ןטשרע
 זיא ןענרעל עשידיי עצנאנ סָאד ןוא דמערפ זיא טרָאוו עשידיי סָאד ןעמעוו
 -עלאק רעייז ןרָאװעג רימ ןזיא'ס .,סעציילּפ ערעייז ףיוא אשמ ערעווש א יוװ
 . . . ןצראה ןפיוא ענטומ

 ןיא ייז ןעיצוצניירא יוזא יו םינפוא יילרעלא ןכוז ןעמונעג בָאה ךיא
 ןלייצרעד ייז ראפ ןבייהעגנָא בָאה ךיא ,יורטוצ רעייז ןעניוועג ןוא ןענרעל
 ערעזדנוא ןופ ןבעל סָאד ;עטכישעג רעשידיי רעד ןופ בייהנֶא עמאס םנופ
 טיירּפשראפ ןוא רעטענ יד טכערבעצ םהרבא יו ;ןעננורעדנאוו ערעייז ,תובָא
 -שרע רעזדנוא חרוא סינכמ רעסיורג א ראפ סָאוו ;טָאנ ןייא ןיא ןביולנ םעד
 ןוא ןגעו יד ףיוא ןייטש טנעלפ רע יו ;ןעווענ זיא ,םהרבא ,רעטָאפ רעט

 ןוא ןסע ייז ןבענעג ,רערעדנאוו עמאזנייא יד טלעצעג ןיא ךיז וצ ןטעבראפ
 םיא טָאה הרש עמאמ עקשטיטלא יד יוװ ןוא ,רעגעלעגנ ןכייוו א ןוא ןעקנירט
 זיב ,םיחרוא יד ראפ םילכאמ עטסנעש יד ןוא עטסעב יד ןעגנאלרעד ןפלָאהעג
 ."סחצי תדקע" ןופ השעמ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 -סיוא טלָאװעג טָאה טָאג יװ ייז ראפ ןרעדליש ןעמונעג ךיא בָאה ָאד
 ןעננערב וצ -- ןויסינ ןטסערג ןראפ טלעטשעג םיא ןוא ןעמהרבא {ןריבורּפ
 ךיז טָאה ץראה סמהרבא .ןברק א ראפ ןוז ןטבילעג ,ןקיצנייא-ןוא-ןייא ןייז
 ,לעפאב סטָאג ןריפוצסיוא טיירג ןעוועג זיא רע רעבָא ,ןָאטעג לּפאצ א שזא

 ןטימ ךעלרעטסעווש יירד יד ,םידימלת עניימ יו טקרעמאב בָאה ךיא
 -נא םוצ רענייא טעילוטענוצ קראטש ריז ןבָאה ,ןרעייז לרעדורב ןשירעפיטש

 -ענוצ ךָאנ רימ טָאה סָאד .,םעטָא ןטּפאכראפ א טימ טרעהענוצ ריז ןוא ןרעד
 ץלא טימ סענעצס עקידנּפאכראפ עלא יד ןלָאמ וצ קשח רעמ ,טומ רעמ ןבעג
 ראפ טלקיוועגרעדנאנאפ בָאה דיא .ןרילָאק ןוא ןבראפ ערעטלוב ןוא ערענעש
 ןוא שרדמ ןופ תודנא ןוא םירמאמ ענייש עלא יד טימ עמארד עצנאג יד ייז
 -ראפ ןסעזעג ןענייז רעליש עניימ .,ןדנובראפ םעד טימ ןענייז סָאװ ,בקעי ןיע
 טלּפאצעג שזא ךיז ןבָאה ייז .ןיירא ?יומ ןיא ךדיילג טקוקעג רימ ןוא עטפאג
 .ןקחצי ןכעלקילגמוא םעד ףיוא תונמחר סיורג ןופ

 יד טָאה ,ןלייצרעד ןיימ ןופ טנעמַאמ ןטסדנענאּפש עמאס םעד ןיא
 ,טשודיחראפ קראטש דיז ,טעברא ריא ייב ךיק ןיא קידנענייטש ,ערעייז עמאמ
 אזא סעּפע טשרעה ,ןיבר םעד ןוא רעדניק עריא ןשיוװצ ,שיט םייב ,טרָאד סָאװ
 יד טימ ןוויוא םעד טזָאלענרעביא יז טָאה .,טייקליטש עכעלנייוועגרעסיוא
 רימ וװ ,רעמיצ ןופ גנאגנייא ןיא טלעטשעגקעווא ךיז ןוא ןעמוקעג ,דעלּפעט
 -רעד ןיימ ןופ טמעראוועצ יוזא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא רעבָא .,ןסעזעגנ ןענייז
 : טצעזעגרַאפ רעטייוו ןוא טקרעמאב טינ יוװ טעמכ יז בָאה ריא זא ,ןלייצ

 הירומ גראב ןכיוה ןפיוא ףיורא ןוז ןוא עטאט ןרעטעלק טָא ןוא . . ,7
 : לוק ןקידרעטיצ א טימ טנערפ קחצי ןוא
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 סָאד זיא ּוװ ןוא ץלָאה סָאד ןוא רעייפ סָאד זיא טָא ,רעטָאפ ---"
 , ? ןברק א ראפ עלעמעל

 : ץראה טמעלקראפ א טימ םיא טרעפטנע םהרבא עטאט"

 . . . ןוז ןיימ ,ןברק א ראפ עלעמעל א ןקישוצ ןיוש טעוװ טָאג --"

 ףיורא םיא טנייל ,ןוז ןקיצנייא-ןוא-ןייא ןייז ןדניב טמענ רע ןוא"

 טלָאװ רע יו ,למיה ןעיולב םוצ טקוק קחצי .,ץלָאה ןרעביא חבזמ ןפיוא

 יו טעז רע .ןטאט ןפיוא קילב ןייז טלאפ ָאד ןוא ,תונמחר םיא ייב ןטעבעג

 ןייז וצ ךיז טזָאל ןוא רעסעמ-טכעש ןפראש ,ןסיורג םעד סיורא טמענ רע

 "! עמאמ ! עמאמ ,יוא : ץכערק ןקראטש א טיג קחצי . . . זדלאה

 טראשענוצ דיז טירט עליטש טימ טָאה םידימלת עניימ ןופ עמאמ יד
 ןצישאב טלָאװעג ייז טלָאװ יז יו ,רעדניק עריא וצ טעילוטענוצ ריז ,שיט םוצ
 עטּפאכראפ טימ ןסעזענ ןענייז רעדניק ןוא עמאמ . , . הנכס רעסיורג א ןופ
 א ףיוא יו ,טראוועג ןוא ןגיוא ענעקָארשעצ טימ רימ ףיוא טקוקענ ,סמעטָא
 . . . ורעװ טעוועטארעג לָאז ,לקחצי ,דניק עכעלקילגמוא סָאד זא ,סנ

 רעד ןיא לוק ןיימ ןבייהענפיוא ךדיא בָאה ,"לָאמאטימ רעבָא , , .7

 -עגסיוא טָאה ןוא ךאלמ רעקיטכיל ,רעסייוו א ןעילפ וצ ןעמוקעג זיא" ,ךייה

 ; ןעירש

 .ןפיוא טנאה ןייד ןקערטשסיוא טינ טסלָאז ! םהרבא ! םהרבא ---"
 "! ןָאט טינ רָאנ םיא טסלָאז ןוא ?גניי

 ,זכעלקערש א ןופ יוװ ,טּפאכעגפיוא גנולצולּפ ךיז זבָאה םידימלת עניימ
 רעקיצראה:ביל רעייז סָאװ ,תולעּפתה סיורנ ןופ ןוא .םולח ןכעלרעדנווו
 ךרוד ןטכיולעצ ןניוא ערעייז דיז ןבָאה ,טיוט ןופ ןרָאװעג ?וצינ זיא ?קחצי
 : ןפורעגסיוא ןוא טנעה יד טימ ןעקסעילּפ ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ןרערט

 + . . גנידנע יּפעה יע ! שאנ ,ַא --

 .עטראטשראפ א יוװ ןציז ןבילבענ ץלא ךָאנ רעבָא זיא ערעייז עמאמ יד
 יז טָאה רשפא ? ןטכארט טנעקעג טנעמַאמ םעד ןיא טָאה יז סָאװ ,סייוו רעוו
 ךָאנ זיא יז תעב ,ןרָאי-רעדניק ענענייא עריא ןַא טנַאמרעד טציא דָארג ךיז
 קיטיירפ א ןיא טָאה יז ןוא ,עיצילאג ןיא ,עלעטעטש ןקניניילק םעד ןיא ןעוועג
 -סיז א טימ ןענעייל סעמאמ ריא וצ טרעהענוצ ךיז ,ערעשטעוו ךָאנ ,טכאנ וצ

 ןייז סָאװ ,ןקחצי ,דניק ןבלעז םעד ןגעוו שמוח-שטייט ןופ ןונינ ןקיצראה
 . ...? הדקע רעד וצ טריפענ םיא טָאה עטאט

 א טימ שיט ןופ ןבייהענפיוא ךיז ןבָאה םידימלת עניימ ןעוו טשרע
 ךיז יז טָאה ןניוא עטרערטראפ טימ .ךיז וצ ןעמוקעג יז זיא ,למוט ןקידיירפ
 -ָאמא ריא ןופ : טייקכעלקריוו רעד ןיא זיא יז וו טליפרעד ןוא טקוקעגמורא
 -ענירעד עלעקנוט א יװ רעמ טינ ןבילבענ ריא זיא עלעטעטש ןשימייה ,ןקיל
 ןופ ןסירענּפָא . . .?טעטש ןשייונ א ןיא ןפרַאווראפ יז זיא טציא . , . גנור
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 עקאט ייז ןעמ ףראד ... םייוג ןשיווצ ךיז ןעוועדַאה רעדניק עריא ..ןדיי

 . . . ןריי ןייז וצ ןענרעל ןוא ןענרעל

 -גנע ,ןקניניילקס םעד ןיא ,רעניימ עיצקעל רעטשרע רעקיזַאד רעד טימ
 א ןייז וצ : קידנעטש ףיוא ?רוג ןיימ ןרָאװעג טלניזראפ זיא לטעטש ןשיל
 ... עראנאק ןיא רעדניק עשידיי ראפ רערעל רעשידיי

 רעזעניכ רעד ןוא ךיא

 -ומַאד ,עלעטעטש עשילגנע ,עטלמערדעגנייא-בלאה ,עסניליטש סָאד
 ןעוועג טינ רימ ראפ זיא ,ןפרָאוראפ ךימ טָאה ?רוג ןיימ ןיהווװו ,יטיס-ןָאינ
 -עג ַאד טָאה סָאװ ,טײקינַאטַאנָאמ יד ןוא טייקיורג יד .החונמ םוקמ ןייק
 .רנאטשוצ-טימעג ןטקירדרעד ןיימ ףיוא טקריוועג רעווש רעייז טָאה ,טשרעה
 -עג ךס א בָאה ךיא .טליפעג טינ קראטש יוזא סָאד ךיא בָאה רָאו עצנאג א
 ןעגנומיטש עניימ ןופ רעלטיּפאק יד ןוא םייהא ווירב דס א ןבירשעג ,טנעייל
 סָאד ."טרָאוװ עשידיי סָאד" גנוטייצ רעגעּפינױװ רעד ראפ טנארנימיא ןא ןופ
 .ריז ןיפעג דיא וװ ןוא םורא ןצנאג ןפיוא ןסענראפ וצ ןפלָאהעג ליפ רימ טָאה
 -ניק ערעייז טימ םיטאבעלאב עניימ ןעוו ,תבש ןעמוסעג זיא סע רָאנ יו רעבָא
 רעסיורג רעייז ןיא ןעמונראפ קראטש ןעוועג ןענייז ,םידימלת עניימ ,רעד
 ,ךימ טגעלפ . . . ןוידּפ ןקידתבש ,ןסיורג רעייז טימ "רָאטס לארענעשזד"
 וצ ,םייהא טפאשקנעב עסיורגנ אזא ןּפאכמורא טסלָאמעד ,ןרעייז ןיבר םעד
 טנעקעג טינ טרָא ןייק רָאנ ךיז בָאה ךיא זא ,עטסרעייט ןוא עטסביל עניימ
 | .ןעניפעג

 קראטש יוזא טָאה סָאװו ,טעמוא םעד דיז ןופ ןביירטראפ וצ ידכ ןוא
 ןופ ןפיול ,געט עקיטעמוא עקיזָאד יד ןיא ,ךיא געלפ ,המשנ רעד ייב טגָאנעג
 טליהעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,לדלעוו ןטנָאנ ,ןליטש םוצ ,לטעטש ןופ ,בוטש
 -כארט עניימ ןטכארט טנעקעג רעקִיּור ,רעסעב ךיא בָאה ןטרָאד .תודוס ןיא
 ,החּפשמ ןיימ וצ םייחא ןשינעקגעב עניימ ,תומולח עניימ ןעמולחסיוא ,זעגנוט
 .ןסירעגּפָא ןעוועג ןכָאװ עגנאל ןיוש ןיב ךיא עכלעוו ןופ

 ןֵא ןוא ןיז א ןָא ,ןעיינש עפיט ענייז ןיא טעשזדָארבעגמורא בָאה ךיא
 קידנעטש  .לדלעוו ןסיזָאד םעד טָא וצ ,ןיהא ןניוצעג ךימ טָאה סעּפע ,ליצ א

 ןיא ןעמ ןעוו ,טציא טרפב ,טעינאמעג ןוא ןגניוצעג רלאוו ןוא םיוב דימ טָאה
 ,לרלעוו ןסניליטש םניא ,ָאד . . . טלעוװו רעדמערפ ףיוא ןיילא ,ןיילא ןעוועג
 -רעד ךיז בָאה דיא .,תונורכיז עשרעדניק עניימ רימ ןיא ןקעוופיוא ךיז ןגעלפ
 -ָאראטס" ןשימייה ןיימ ןיא ןעגנאגעגמורא רעדיוו טציא טלָאװ ךיא יוװ טליפ
 ןעמ טָאה זייוולנניי נו ,לטעטש ןרעטניה ןעוועג זיא סָאװ ,לדלעוו "רעוועש
 ץקיסענטראה" טריפעג ,ןניוב ןוא לייפ טימ טליּפשעג ,רמועב ג"ל םיא ןיא ריז
 -רב טימ םיאנק עשידיי יד ,רדח סנטאט ןיימ טייז ןייא ןֹופ --- "תומחלמ
 ערעזדנוא -- רדח סעקלואש 'ר טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,שארב ןאבכוכ
 ןעמ טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא ןעמ ןעוו ,רעטעּפש .. . . רעמיור יד ,םיאנוש
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 ,ןלוסּפףירט עשיערבעה ןוא עשידיי יד טנעיילעג ,טייהרענעטלאהאב ,םיא ןיא

 . . . ןסיוורעד טינ ךיז הלילח ןלָאז עמאמ-עטאט זא

 : םייח רעד ןיא יו טקנוּפ ,ןגייא יוזא ,ליטש יוזא ָאד זיא ץלא ,ָאי
 -לדָאנ עקנאלש ,עכיוה עבלעז יד ,למיה רעיולב רעבלעז רעד ,דרע עבלעז יד
 טימ טרירעמעש סָאו ,יינש רעקידנדנעלב-סייו רעבלעז רעד ןוא רעמייב
 ןצנאגניא רימ ןענייז ןשטנעמ יד רעבָא .ןוז ךעד ןנעקטנא ןרילָאק יילרעלא
 --- ןדייר ייז ןעוו .ןדייר-טרא רעייז ,ךדארּפש רעייז רימ זיא דמערפ ;דמערפ
 ! ליומ ןיימ ףיוא סָאלש א ךָאד טגנעה סע ? ךיא בָאה הרירב א .ךיא גייווש
 ןופ ץראה סָאד טסילשראפ סָאװ ,תונושל ןוא ןכארּפש ןופ סָאלש-רעקלעפ א
 טָאג דרוד ןרָאװעג ןַאטעגּפָא זיא סָאװ סאּפש רעקיטולב א  .קלָאפ וצ קלאפ
 .פכיימש ןייק טינ וליפא ריא וט ,ןכאל ייז ןעו . . . הנלפה רוד ןקידניז םוצ
 ! ? ןכאל טנוזעג יוזא ךָאנ ןוא ,ןכאל ייז סָאװ ןופ סייוו רעוו

 -עניישט" םעד ,רעזעניכ ןקיצנייא םוצ ןיירא טפָא ךיוא ךיז ּפאכ ךיא
 ץנאג א ךָאנ זיא רע .לטעטש ןשילגנע םניא ,ָאד םיא טפור ןעמ יוװ ,"ןעמ
 -ערָאשעג ןיד א טימ ,ךעלעצנַאוװ עקניצראווש ,עקניניילק טימ ,שטנעמ רענוי
 ,עפאק א ָאד טלאה רע .ןעגנונעוואב עקנילפ ,עכיג טימ ןוא רָאה ּפָאק םענ
 ןעמוק רעלדיימ ןוא דעלנניידרעמראפ עשילגנע יד וו ,?דנארָאטסער ןימ אזא
 ,עלעיצעּפס ענייז טימ ריז ןקיווק ןוא ןטראק ןיא ןליּפש טנווַא רעדעי םיא וצ
 .ייז ראפ טיירגנ רע סָאװ ,םילכאמ עשיזעניכ

 זיא סָאװ ,רעזעניכ ןדמערפ ,ןעמאזנייא םעד טָא וצ ךימ טיצ סעּפע

 .דנאל ןטייוו ,ןדמערפ םעד טָא ןיא טיורב ןכוז רעהא ןעמוקעג ,ךיא יוװ ,ךיוא

 ןוא רענעסָאלשראפ א ,רענעגיוצעגקירוצ א שטנעמ-חרזמ רעד זיא עבטכ םגה

 רע יו ךיא עז רָאד ,רעעּפַארייא יד ,זדנוא וצ יורטוצמוא ןסיוועג א טימ

 רע ןעוו ,גָאטיײב עפאק ןיא םיא וצ ןיירא םוק ךיא ןעוו ןדירפוצ רעייז זיא

 יו .םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא םעד ןָא סָאד ןעקרעד ךיא .,ןיילא ןצנאגניא ןיא

 טגָארט ,לדנארָאטסער ןקניניילק ןייז ןופ לעווש יד רעבירא טערט ךיא רָאנ

 : עגארפ א טימ רָאנ דלאב טנלַאפ סָאװ ,גנוסירגאב ןייז ןגעקטנא ןיוש רימ רע

 וי ועה" ?"ילימעפ" ?"ףייו" זיא ואה ! יעד דוג ! יעד טונ ---
 רעביא טייקיטעמוא ןא דךיז טיירּפשראפ השעמ תעשנ ןוא -- ?"סרעטעל"

 רעלמעלפ רַאַּפ א יװ ןָא דיז ןדניצ ןגיוא עכעלגנעל ,עלָאמש ענייז ,םינּפ ןייז
 . . . ילימעפ . . . ףייוו --- ; ןיילא דיז וצ יו ןעלמרומ ןּפיל ענייז ןוא

 ןוא "ילימעפ" ,"ףייוו" ןגעוו ןגארפ עקיזַאד יד זא ,קיטנעק זיא סע

 "יטסעשז ,רימ וצ רע טדער סעּפע .םישוח ענייז עלא ןעמענראפ "סרעטעל"

 .טינ ייטשראפ דיא סָאװ ,רימ ראפ סיוא ךיז טהנעט ,טנעה יד טימ קידנרילוק

 -עלאב יד ףיוא סאה א רע טגָארט ןצראה ןיא ףיט זא ,ךיא ריּפש ןריּפש רָאנ

 ,החּפשמ זייז רעהא ןעננערברעבירא טינ םיא ןזָאל סָאװ ,דנאל םעד ןופ םיטאב

 ,דנאל םנופ רעשרעה יד ,ייז .ךיא יו ,יוזא אמתסמ טקנעב רע רעבלעוו ךָאנ

 .עסאר רעטריגעליױװירּפ ,רעסייוו רעד ראפ זיולב ןייז ףראד עדאנאק זא ,ןטלאה

 רעיוט ןוא ריט ןזפָא ןטלאה וצ ןעגנוווצעג זיא ,עניכ ,הנידמ עסיורגנ ןייז תעב

 .. . ןעמעלא ראפ
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 רעזעניכ רעמאזנייא רעקיזָאד רעד טָא רימ טרעוו גָאט וצ גָאט ןופ
 רע .לרוג ןבלעז םעד ןגָארטעג ןטלָאװ עדייב ךימ יו ,רעשימייה ,רעטנענ
 ןוא בייוו ןיימ ןנעוו טכארט ךיא ןוא "ילימעפ" ןוא "ףייוו" ןייז ןנעוו טכארט
 זא ,טנעס וצ טנעס טביילק רע סָאװ ,רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד .עילימאפ
 הטורּפ ביילק ךיא ןוא ,םייהא ייז וצ קירוצ ןעמוק זיא סע ןעוו ןענעק לָאז רע
 ןוא ןטרָאד ןופ ןעוועטארסיורא ןענעק רעכיג סָאװ ייז לָאז ךיא זא ,הטורּפ וצ
 רנאלרעטומ עמערָא ןייז --- ןרָאפ וצ ןיהּוװ ךָאנ טָאה רע ;רעהא ייז ןעגנערב
 ךיא ןוא ,ןוז םענעמוקעגקירוצ א ןריא יו ןעמענפיוא קידנעטש ךָאנ םיא טעוו
 ןיימ וצ ןריפ סָאװ ,ןקירב עלא טנערבראפ ,ןרעיודאב םוצ ,ןיוש בָאה ,רעבָא
 . ...דנאלטרובעג

 ןיא ,רעזעניכ םעד ,"דניירפ ןיימ" טימ ךיז ךיא ףערט טנווֶַא רעדעי
 טעמכ ףיונוצ ךיז טמוק סע ןיהּוװװ ,סיפָא-טסָאּפ ןשלטעטש ,ןקניניילק םעד
 -דיימ ןוא םירוחב ,עטלא ןוא עננוי ,ןעיורפ זןוא רענעמ : לטעטש עצנאג סָאד

 ןוא .עטבילעג ןוא טניירפמ ערעייז ןופ "סרעטעל" ערעייז ןעמענוצּפָא ,דעל
 טריטרַאס ,ןגיוא עקיטכיזצרוק קראטש ענייז טימ ,רעטסײמ-טסַאּפ רעד רעדייא
 פייוורעד ייז ןרעדיױולּפ ,ןלאנרושז ןוא ןעננוטייצ ,ווירב קעּפ יד רעדנאנאפ
 ,ךיז ןגעוואב ןּפיפ ערעייז סָאװ םיוק ,ליטש רעד ןיא ערעטלע יד ,ריז ןשיווצ
 טלציוו ,טכאל ,טפיטש רעבָא גראווגנוי סָאד ;טעדוסעג ריז ןטלָאװ ייז יו
 .סאּפש טביירט ןוא ריז

 ןוא םלוע ןשילננע ,ןדמערפ םעד טָא ןשיווצ הרוש רעד ןיא ייטש ךיא
 ןופ ווירב א ןגירק טרָאפ טנייה ךיא לע רשפא ,דלודענמוא סיורג טימ טראוו
 טימ לרעטצנעפ םנופ קעווא רעצימע טייג עלייוו עלא יו עז ךיא .םייה רעד
 ;שטנעמ ןכעלקילג ןקיזָאד םעד טָא ףיוא קוק ךיא .טנאה ןיא ווירב קאּפ א
 ,ליפענ האניק א טימ

 ךיוא טראוו ,טייז ןיימ ייב טייטש סָאװ ,רעזעניכ רעד "דניירפ" ןיימ
 א עלייו עלא ךיוא טּפאכ רע  .םייה ןייז ןופ ווירב א ףיוא דלודענמוא טימ
 ,סיפָא-טסָאּפ םנופ ?רעטצנעפ ןקניניילק םוצ ,ןיהא קוק

 -עגרעדנאנאפ טיירב טימ ,לקניוו א ןיא ,עדייב ןיוש רימ ןעייטש טָא

 עננאל יד רעביא ןניוא עכעלמורק ענייז טימ טפיול רע .ןעננוטייצ עטנפע
 ערעווש יד ןנעוו ךיז טלייצרעד סע ּוװ ,ּפָארא ןביוא ןופ ןעייג סָאוװ ,סמולָאק
 ,ןטנאּפוקַא עשיעּפָארייא ,עדמערפ יד ןגעק טציא טריפ עניכ-גנוי ןייז סָאװ ,ןפמאק
 ,רעּפרעק ןשיזעניכ ןסיורג ןייז ןופ זייוומירבא ,?גייפ-ביור יד יוװ ,ןסייר סָאװ
 ןיימ ןעייל ךיא ןֹוא .גנוגערפיוא ןופ שזא םיא ךיז ןעלסיירט טנעה ענייז
 סָאװ ,קלָאפ ןיימ ןופ סעיינ יד ,רעקירעגנוה א יוװ ,גנילש ןוא גנוטייצ עשידיי
 ,.. טלעוו רעד רָאנ רעביא טיירּפשעצ ןוא טייזעצ זיא

 -הנושמ ערעייז טימ ,עדמערפ ,זדנוא ףיוא טקוק םלוע רעשילגנע רעד
 ייז ןופ רענייק רעבָא .ןקילב עוואקישט ,עקירעגיינ טימ ,ןעגנוטייצ עקיד
 ,ןובשח רעזדנוא ףיוא ןעננוקרעמאב עקיסאּפש ןייק טינ טכאמ ,טינ טלביימש
 וויטקניטסניא טלָאװ ,קלָאפ םירעוּפ ,עקידלטעטש-ןיילק ,ענעסעזאב סָאד יו
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 ייווצ ןופ ּפִא ןעמאטש סָאװ ,ערמערפ ,זדנוא וצ ץראד-דרד ןסיוועג א טליפרעד
 ןיימ ,רע ןוא םזיכ"נת ןיימ טימ ךיא ; רעקלעפ-רוטלוק עקידסחוימ ,עטלא
 . . . םזיסויצופָאק ןייז טימ ,רעזעניכ רעד ,"דניירפ"

 םײה רעד ןפ ןירב רעטשרע ןיימ

 א ףיוא ןטראוו ןופ געט עכעלנייּפ ןוא ערעווש ,עגנאל ךָאנ ,ךעלדנע
 םעד ןגָארקעג ,טנווַא ןכעלקילג א םענייא ןיא ,ךיא בָאה ,םייה רעד ןופ העידי
 רעסיורג רעד רעכיא ,םילונליג עגנאל טכאמעגכרוד טָאה סָאװ ,ווירב ןטשרע
 ךימ טָאה רע זיב ,סלָאפ אראגאינ ןיא ןיזוק ןיימ ןופ קידנבייהנא ,עדאנאק
 -ןּפאלק א טימ יטיס ןָאינימַאד ,עלעטעטש ןשילננע ,ןקניניילק םניא ןענופעג
 סָאװ ,ווירב םעד ןטלאהעג ריא בָאה ןגיוא ענעדנוצעצ טימ ןוא ץראה קיד
 .החּפשמ ןוא םייה ןופ טייקמעראוו טימ רימ ףיוא טעייועג טָאה םיא ןופ
 : ןענעייל לענש ןעמונעג ןוא ןסירעגפיוא םיא ךיא בָאה טנעה עקידרעטיצ טימ

 םנופ רימ וצ ןדייר ,לוק סיורפ ןיימ טרעהרעד ךדיא בָאה ,רעביל ןיימ"

 ץעגרע וצ ןעמוקענוצ ןיוש וטסיב יצ ? וטסליפ יו ? וטסכאמ סָאװ ,ריּפאַּפ
 יצ ? עלעקניו א ךיז ראפ ןענופעג ּוו ץענרע ןיוש וטסָאה יצ ? נערב א

 ןעניפעג ריד ןפלעה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטניירפ ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז וטסָאה
 ? דנאל ןדמערפ ,םעיינ םעד ןיא ,טרָא ןא ,ץאלּפ לקיטש א

 רעזדנוא ןופ טייצ יד .טינ ריז גרָאז ,דיד טעב ךיא ,רערעייט ןיימ"

 ךיז ןלעװו תומשנ ענעסירעצ ערעזדנוא .,ןפיולרעבירא ךיגנ טעוו גנודיישעצ
 סיוש ןפיוא דעלרעדניק ענייד ןטלאה ןענעק רעדיוו טסעוו וד .ןקינייראפ קירוצ
 ענייד ןלייצרעד רעדיוו ייז טסעו וד .,רעירפ יוװ ,ייז טימ ןליּפש ךיז ןוא
 ייז ךָאנ ןעקנעב ןוא טאהעג ביל יוזא ןבָאה ייז סָאװ ,דעלהשעמ עסיז ,ענייש
 ,קראטש יוזא

 ןרעוש א ?לטעטש ןצנאג ןפיוא ןזָאלענרעביא טָאה ןרָאפקעוװא ןייד"
 ךָאנ ךיז טנערפ רענייא רעדעי .ריד ןגעוו ןעמ טדער םוטעמוא  .קורדנייא
 .תילכת ןסיוועג א וצ ןעמוקעג ןיוש טסיב וד יצ ןסיוו ןליוו עלא ריד ףיוא
 -קלמע םנופ טּפאכעגסיורא ןיֹוש דיז טסָאה וד סָאװ ,אנקמ ריד ןענייז ךדס א
 ,.לטעטש ןיא טסאנ א ףיוא יו ,רימ ףיוא ןיוש טקוק רעכעלטיא . . . דנאל

 ,טײקטסוּפ א ,טעמוא ןא טציא טשרעה ךעלעקניוו ריפ ערעזדנוא ןיא רעבָא
 רעטסעווש ןייד רימ וצ ןעמוק טנווֶא רעדעי .ןצראה ןיא טנַאנ טפאשקנעב א
 רעבָא .,קיטעמוא ןייז טינ רימ לָאז סע ידכ ,קיזייא-קחצי רעדורב ןייד ,עשעּפ
 סָאד ןדיירסיוא ייז דיא ףראד ,רעכעלמייה ןכאמ רימ ןלָאז ייז טָאטשנַא
 .טרעדורעצ ןעוועג דעלרעדניק ערעזדנוא ןענייז ןעמעלא ןופ רעמ . . . ץראה
 זיא סָאד יוזא יו ןעמענאב טנעקענ טינ רָאנ ןבָאה דעלחומ עגנוי ערעייז
 : רימ ייב ןענַאמ וצ טרעהעגפיוא טינ רָאנ ןבָאה ייז .ןעשענ ננולצולּפ

 .. 3 ןעמוקקירוצ ןיוש רע טעוו ןעו . . 9 עטאט רעד זיא נוו ---"

 ןוא ןעקנירט טינ ,ןסע טלָאװעג טינ ייז ןבָאה געט רַאּפ עטשרע יד"
 ,עקריאמ ,עלענוז רעקירָאי-ירד רעזדנוא טָאה סרעדנוזאב .,ןפַאלש ןיינ טינ
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 טָאה רע .ןרָאפקעװא טזָאלעג ךיד בָאה ךיא סָאוװראפ טריטסעטָארּפ קראטש
 ; ןעיירש ןייא ןיא ןטלאהעג

 , ..! ןטאט םעד ליו ךיא ! ןטאט םעד רימ ביג ---*

 םיא ראפ טָאה רע סָאװ ,סעקצאצ סנדייז םעד ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע"
 .ביל קראטש יוזא טָאה רע סָאװ ,דאלַָאקַאש ןייק טינ ןליפא ןוא טכאמעג
 עטונ ןעגנערב ריד טעוו עטאט רעד זא ,ןדיירנייא ןעמונעג םיא בָאה ריא ןעוו
 : ןעירשעצ דיז רע טָאה ,ןכאז

 ! ןטאט םעד ?ליוו דיא ! ןכאז עטונ ןייק טינ ליוו'כ ---"

 ? סָאװראפ ? סָאוװראפ . . . ! ? ןרָאפעגקעװא רע זיא סָאווראפ ---"

 . . . זדנוא ראפ טיורב ןכוז ןרָאפעג זיא עטאט רעד ,דניק ןיימ ---"

 : סעכ טימ ןעירשעגסיוא ןוא טנייועצ רעכעה ךָאנ ךיז רע טָאה"

 ...! בוטש ןיא טיורב ךָאד טסָאה וד ---*"

 טנייוו ןוא טינ טיירש סָאװ עקיצנייא יד ,טינ טדער סָאװ עקיצנייא יד"
 ,המשנ עטונ עקיראי-ףניפ יד ,יז .עלעזייר עקניטונ עקידנעטש יד זיא ,טינ
 עריא טימ רימ טעלנ ,רימ וצ דיז טעילוט יז .,רימ ןופ ּפָא טינ רָאנ טערט
 : רימ ייב דיז טעב ןוא םינּפ סָאד ךעלעטנעה עמעראוו

 ,קירוצ ןעמוק טעוו עטאט רעד . . . טינ ןייוו ,ערעייט ,עמאמ ---"
 . . . ינ ןייוו . . . ןעמוק טעװ רע ,ןעז טסעוו וד

 רע זא ,ןעקריאמ ,לרעדורב םייב ןטענעג ךיז יז טָאה לָאמנייא טינ"

 עמאמ א ןוא . . . ןענייוו רָאנ טעוו ישעמאמ יד לייוו ,ןענייוו טינ דיוא לָאז
 . . . ןענייו טינ ראט

 ,עלהחּפשמ רעטנלעראפ רעקניניילק רעזדנוא ןשיווצ עטסכעלקילג יד"
 ,ֿפיטש ןוא טוג זיא יז .?תידוהי עקידמישדח:יירד עקנינייש ,עקיטכיל יד זיא
 ןוא דיז וצ טלכיימש ,עלעטעב א טניל רעדָא טסע ,טפָאלש יז .תקדצ א יו
 סייוו יז ,טוג זיא ריא .ךעלעטנעה עקניכוּפ ,עקניניילק עריא טימ ריז טליּפש
 ביולג .טינ טדייל יז ,טינ טקנעב יז ,ןרָאפענקעווא זיא עטאט ריא זא ,טינ
 ןסיצראה ,ןסיז םעד טָא אנקמ דיא ןיב לָאמנייא טינ זא ,רעביל ןיימ ,רימ
 -ננאנ א טימ קידנעטש ןייגמורא ןופ םעט םעד טינ ךָאנ סייוו סָאװ ,לכאלמ
 . . . טפאשקנעב רעקיד

 ךיז ךיא בָאה ,ךעלרעדניק עביל ערעזדנוא קנאד א ,ייז קנאד א רָאנ"
 רעזדנוא ןופ רעדור םעד ןעמונעגרעביא ;ןיירא טנעה יד ןיא ןעמונעגקירוצ

 ןרעיודעג טינ טעוװ סע זא ,רערעייט ןיימ ,ףָאה דיא . . . לפיש ןטרעכעלעצ
 ןלעוו רימ ווו ,גערב ןייד וצ ןעגנערב סרעזדנוא לפיש סָאד לעװ ךיא יוװ ,גנאל
 . .. . ררע רעיינ רעד ףיוא ,טלעצענ םעיינ רעזדנוא ןלעטשפיוא ךָאֵנ

 טינ ךיז זָאל ,טינ ךיז גרָאז ,טינ קנעב ,רעניימפ רערעייט ,רעבירעד"
 ךיד ןנעלפ סָאוװ ,עיגרענע ןייד ןוא ןביולג ןייד ,טומ ןייד ןִֵא טלאה .ּפָא
 .ןנעוו-רעדנאוו ענייד עלא ףיוא ןטיילנאב קידנעטשי
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 םורא טייג רע .ןטאט ןפיוא ץראה סָאד קראטש רעבָא טסייר רימ"
 טליּפש רע נָאט רעדעי זדנוא וצ טמוק רע .רעקידנגייווש א טייצ עצנאג יד
 עז ךיא .,ןעוועג זיא סָאװ סָאד טינ ןיוש ןיא סע רעבָא ,רעדניק יד טימ ךיז
 ריבורּפ ךיא ,םיא טסיירט ךיא ןגיוא ענייז ןופ ןרערט ךיז ןסיג סע יװ טפָא
 רע רעבָא ,ריד וצ םענייניא זדנוא טימ ןרָאפ ךיוא טעוװ רע זא ,ןדיירנייא םיא
 רךיא . . , טגייווש ןוא ּפָאק ןטימ טלסַאש ,רעטראטשראפ א יוװ ןציז טביילב
 סָאד טוט ;! ךיז טקיוראב ,ןבעל רעווש --- ; םיא ייב ןטעב ןעמונעג ךיז בָאה
 ! ךעֿלקינייא ערעייא בילוצ ,רעדניק ערעייא בילוצ ,רימ בילוצ

 א ןבעג וצ ,קִיור ןייז וצ ךיז טימאב רע .טגלָאפעג ךיס רע טָאה"
 -ַאנ ,רעצ רעמ ךָאנ סיורא רימ ייב טּפָא טפור ?כיימש ןייז ךעבָא .לכיימש
 זיא סָאד ?  ןָאט רימ ןענעק סָאװ רעבָא . . . ןענייוו ןייז יו קיטייוו רעמ
 . . .ָאלפליה ןוא ךאווש עלא ריס ןענייז םיא ןגעק סָאװ ,רזכא רעד ,?רוג רעד

 ביירש .גנידצלא ןופ ,רערעייט ןיימ ,ביירש ,רעביל ןיימ ,ביירש"

 ווירב ענייד רָאנ .ןעגנובעלרעביא ענייד עלא ןופ זדנוא ?ייצרעד גָאט רעדעי

 ןעיורג ,ןטנלע רעזדנוא ןיא דיירפ ןוא טכיל לסיבא ןעגנערבניירא טציא ןענעק
 ודנוא טָאג לָאז ןוא רעכינ סָאװ ,עקאט סָאד וט ָאט .ןבעל ןטכשוחראפ ןוא
 . .. . ןפלעה ןיוש

 ,ןכינניא ריד טימ ןעז ריז ןפַאה סָאװ ,רעדניק ןוא יורפ ןייד"

 ."לחר-עדיירּפ ןייד

 דעקידנעטש רעד .טשירפרעד ןוא טמעראוורעד ךימ טָאה ווירב רעד
 ןופ ןטָארטעגּפָא יו טציא טָאה ,המשנ ןיימ טקירדעג רדסכ טָאה סָאװ ,טעמוא
 םָארטש א ןיא ןשָאלענ טציא ריז טָאה טפאשקנעב עקידנעילג ,עסייה יד .,רימ
 רָאנ ךיז ןוא לָאמאכָאנ ןוא לָאמנייא טנעיילעג ווירב םעד בָאה ךיא .ןרערט
 .םיא טימ ןקיטעזנָא טנעקעג טינ

 ןיימ סָאװו ,רעטרעוו יד ןיא ןכַאטשעגניירא יוװ ךיז ןבָאה ןקילב עניימ
 םניא ןיוש ריז טסניפעג וד . . . אנקמ ריד ןענייז עלא . . ," : טביירש יורפ
 -הרוש יד טָא . . ."תילכת ןסיוועג א וצ ןעמוקעג ןיוש . . . דנאל םענעדלַאג
 ריא בָאה ,זבעל'כ ,תילכת רענייש א ,ַאי .,רימ טימ טציירעג יו דיז זנַאה רע
 . .. עלעטעטש ןשייוג ,ןפרַאװראפ א ןיא רעדניק ריפ ןופ יבר א --- ,טכארטעג
 . . . טפנוקוצ עכעלקילג ,ענייש א

1 





 דניק ןשידיי םוצ םינּפ ןטימ



 ףלָאְז .פ 200

 לרוג

 ,1997 ,גנילירפ ,געּפיניױװ

 ןריר ןעמונעג ריז טָאה רעטניוו רעדאנאק ברעמ רעטלאק ,רעננאל רעד
 וצ ךיז ןבייהעגנָא טָאה יינש רעטעברוהעגנָא רעפיט רעד  .ןיירא געוװ ןיא
 ןכעלטיא ןטלָאװ ייז יו ןזָאלב ןעמונעג ןבָאה דעלעטניוו עדניל ..ןצלעמש
 .ןָא טמוק גנילירפ רעביל רעד זא ,הרושב עכעליירפ יד טנַאזעגנָא

 .ןרמוא ןא טנַאיעגנָא גנילירפ םנופ ןעמוקנָא סָאד טָאה רעבָא רימ ףיוא
 : ןנארפ ענעדיישראפ ןרעטאמ ןבייהעגנָא ךימ ןבַאה סע

 8 ,עיצידנַאק א ףיוא ןייז וצ ריס ראפ תילכת א סָאד זיא יצ ---
 ןוא םייה ןופ ןרעו טלגָאװראפ טניולעג סע דיז טָאה םעד בילוצ ? לדמלמ
 ? החּפשמ

 ? ןריפ רעטייוו לרוג רעד דימ טעוװו ןיהּוװ ? רעטייוו ןעמ טוט סָאװ ---

 ןיימ ןופ ןדירפוצ טינ רעייז זעוועג זיא םידימלת עניימ ןופ עמאמ יד
 .ןרָאפקעווא ןלעוו

 'ריא ראפ ,רימ וצ ןהנעט וצ טרעהעגפיוא טינ יז טָאה -- ,שטייטפ ---
 ,"טירטעג" טוג יוזא ךייא ךָאד ןבָאה רימ -- ,ןגיוא יד ןיא רעדניק ןוא ןאמ
 רָאנ ריא טליוו ףוס םוצ ,ןטסעב ןוא ןטסנעש םנופ ,ןעקנירט ןוא ןסע טיכ
 ןענעק טינ םינּפ סָאד רָאד לעו'כ ? חסּפ ראפ עמאס ןפיולטנא ןוא ןעמענ
 . { טָאטש ןיא טיילסדנאל ןוא םיבורק עניימ ראפ ןזייוו

 .ןדייררעביא טזָאלעג טינ ןפוא םושב ריא ןֹופ רעבָא ךיז בָאה ריא
 -ַאטַאנָאמ ,ןשילגנע םעד ןופ ןפיולטנא רעכינ סָאװ טלָאוװעג רימ דיז טָאה סע
 טָאטש ןיא ,ףושיכ א טימ יו ,ןגיוצעג ןיוש ךימ טָאה סע .עלעטעטש ןקינ
 א ןכוז רקיע רעד ןוא טרָאװ שידיי יינ א ןרעה ,רעמינּפ עשיריי ,עיינ ןעז ,ןיירא
 ,רעדניק ןוא בייוו ןוא ךיז ראפ תילכת

 28 לא רֵא לֹא /*+

 ,רָאטסאדער םייב ןעוועג זיא ,נעּפיניװ טָאטש ןיא טיזיוו רעטשרע ןזיימ
 'ייברעד .ךעלדניירפ רעייז ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רע .ןעשטלעז קראמ 'ה
 ןא ןופ ןקורדנייא ןוא ןעגנומיטש" עירעס ןיימ ראפ טביולעג ךימ רע טָאה
 .גנוטייצ ןייז ןיא ןעגנוצעזרָאפ ןיא טקורדעג רדסכ ריז טָאה סָאװ ,"טנארגימע
 ,רעזעל יד ןופ ןסורג ןבעגענרעביא רימ טָאה רע ."טרָאװ עשידיא סָאד"
 .ןעגנוביירשאב עניימ טימ ןדירפוצ קראטש ןענייז סָאוװו

 'טניווועג בָאה ךיא סָאװו ,םישדח עטלאק עכעלטע יד ןופ ךשמ ןיא

 -ענּפָא ענעגייא עניימ רימ ןבָאה ,עלעטעטש ןעמאזנייא ,ןקניניילק םעד ןיא
 א ןענופעג ייז ןיא בָאה ךיא ,טסיירטעג ןוא טמפעראוועג ןטפירש עטקורד



 207 דרע רעדמערפ ףיוט

 םעד ןביירטראפ וצ ןפלָאהעג לָאמנייא טינ רימ ןבָאה ייז .טלאהנא ןקיטסייג
 -ער םנופ קידנרעה רָאנ טציא ןוא .,ןצראה ןופ טפאשקנעכ יד ןוא טעמוא
 -ניירא רימ ןוא טמסעראוורעד רימ סע טָאה ,םיחבש עכלעזא ןיילא רָאטקאד
 .ןבעל ןיימ ראפ ףמאק ןקידרעטייו ןיימ וצ תוחוכ עיינ ןוא טומ םעיינ ןבעגעג

 רעייז ףיוא ןוא רימ וצ ןניובעגנוצ ךיז רָאטקאדער רעד טָאה לָאמאטימ
 ; רימ וצ ןדייר ןעמונעג ןפוא ןכעליורטראפ א

 ךיא .טָאטש ןיא ןעמוקעג טייז ריא סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיבכ ךיא ---
 טָאה ?וש ץרּפ .7 .י רעזדנוא ןיא ,ןביירש וצ ךייא טאהעג העדב ןיוש בָאה
 .רַאי ןטימ עמאס ןיא ןטסָאּפ ןייז טזָאלראפ ,תוביס עסיוועגנ בילוצ ,רערעל א
 סגנואיצרעד םנופ רעציזרַאפ סלא ,דיא ןוא .רערעל א סיוא טציא זדנוא טלעפ
 יד ןעמענראפ וצ טאדידנאק רעטסקיסאּפ רעד טייז ריא זא טלאה ,טעטימַאק
 ? םעד ןגעוו גנוניימ רעייא זיא סָאװ .עלעטש

 רעטכירעגמוא ןייז .רעטעילעמשטירּפ א יװ ןציז ןבילבענ ןיב ךיא
 וצ םיא סָאװ ,טסנוװועג טינ בָאה דיא ,טלמוטעצ ןצנאגניא ךימ טָאה גאלשרָאפ
 .ןצראה ןיא ןעקכָאיט ןבייהעגנָא רימ טָאה סע .ןרעפטנע

 טָאה רָאטקאדער רעד .ןָאפעלעט רעד ןעגנולקעצ ךיז טָאה גנולצולּפ

 ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .סעומש ןננאל א ןצימע טימ טריפעגנ סעּפע

 וצ טהנעטעג טָאה קנאדעג ןייא .וצצורתיו א חומ ןיא רימ ייב ןבייהעגנָא
 : רימ

 ןופ ןרָאמענסיורא דָאד טסיב וד ? רערעל א ןייז וצ וטסמוק יו ---
 טימ רשפא .טעברא-דרע טימ ַאד ךיז ןעמענראפ וצ העד רעד טימ םייה רעד
 א ןעיוב .הלחנ עלעקיטש רענעגייא ןא וצ ןעמוקוצ ךיוא ןיילא טייצ רעד
 ! ריד ראפ טינ ןיא סָאד ! ןיינ .החּפשמ ןוא ךיז ראפ טפנוקוצ

 טינ רָאג ןיוש רימ ראפ זיא סָאװ ,קנאדענ רעטייווצ א ןָא טגָאי דלאב
 ן : רעקיטכיל ןייק

 ןיא ןפיול ןיילא רעדניק עשרעמראפ ןעוו ,טייצ-סיזירק אזא ןיא --
 -רא ןזכוז ןייג טשרע ,רעדניק ןופ עטאט א ,וטסעוו ,טעברא ןכוז ןיירא טָאטש
 טרָאד טראוו החּפשמ ןייד ? ןעמענ ךדיד טעו רעו ? םראפ א ףיוא טעב
 סָאד ןיא ,ריז וצ ןעמענרעבירא רעכיג סָאװ ייז טסלָאז וד זא ,דלודענמוא טימ
 ? גנאל יװ עדוי ימ ןרעיודעג ךָאד טעוװו סָאד ? תילכת א

 ךיז ןוא ?רערדןָאפעלעט םעד ןעגנאהעגפיוא טָאה רָאטקאדער רעד

 : רימ וצ טעדנעוועג רעדיוו

 ? ןסָאלשאב ריא טָאה סָאװ ,ונ --

 -עמוא ,ןליטש א טימ ןפורעגנָא ריז ןוא טמעטָאענּפָא רעווש בָאה ךיא

 : לוק ןקיט-
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 א ןעמענראפ וצ ינאר ןיב ךיא זא ,ןעשטלעז דניירפ ,ריא טלאה ---
 ? עקירעמא ןיא ןלוש עשידיי עטסערג יד ןופ רענייא ןיא רערעל סלא עלעטש

 א טרעכיורראפ ,ןַאטעג טכארט א עלייו א טָאה רָאטקאדער רעד
 : ןדייר ןבייהעגנָא ןוא םענייא טימ ןעוועג דבכמ ךיוא ךימ ,סָאריּפאּפ

 רעטנענילעטניא ןא טייז ריא זא ,ךיא עז ןביירש רעייא טיול ---
 טייצ רעבלעז רעד זיא .ןסאּפוצ ןענעק ריז טעוװ ריא זא ,ביולג ךיא .שטנעמ
 שרעדנא ןטכיזניה ליפ ןיא ןענייז רעדניק עגיה יד זא ,ןסעגראפ טינ ריא טרָאט
 לוש ןיא ןבעלנייא ריז טעוו ריא זא ,רעבָא ףָאה ךיא . . . עשיעּפָארייא יד ןופ
 רעייא ןעגנערבּפָארא ןכניגניא ןענעק וצ ןטייקכעלגעמ יד ןבָאה טעוװ ריא ןוא
 .רעדניק ןוא יורפ

 ריילנ בָאה ךיא ןוא ןַאטענ ירב א יװ ךימ ןכַאה רעטרעוו עטצעל יד
 : ןפורענסיוא

 . ..! נאֿלשרָאפ רעייא ןָא םענ ריא ,ןעשטלעז טניירפ ---

 -עגּפָא ךיז ןוא החלצה ןשטנווװעג רימ ,טנאה יד ןבעגעג רימ טָאה רע
 .קיצראה רעייז רימ טימ טננעז

 דָאנ יו ,רעטציוושראפ א רעמיצ סרָאטקאדער ןופ סיורא ןיב ךיא
 עכינ ,עקיטסאה טימ ןזירּפש ןבייהעגנָא בָאה ךיא .אמעליד רערעווש א
 ןיא .טנַאיעג ךימ טלָאװ "רעטונ טינ" א יו ,ןסאנ עדמערפ יד רעביא טירט
 טָאה ןצראה ןיא .טמאלפענ רימ טָאה םינּפ סָאד .טשיורעג רימ טָאה ּפָאק
 : רימ וצ ןעירשעג טָאה עמיטש א .טּפאלקענ רימ

 ! ןעמעננָא טרָאטענ טינ טסָאה וד ! ? ןָאטענ וטסָאה סָאװ -
 עסיורג וצ א ךיז ףיוא טסמענ וד ! ןבָאה הטרח רעטעּפש טסעוו וד ,קנעדענ
 . ..! תוירחא

 רעדליב יילרעלא ןניוא עניימ ראפ ןשימפיוא ןעמונעג ךדיז ןבַאה סע
 ןסיורג םייב טציז ,דמלמ-ארמג רעד ,עטאט ןיימ : ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ

 ןוא .ןונינ ןקיטעמוא אזא טימ םידימלת ענייז טימ טנרעל ןוא שיט-רדח
 ,םיקלח ףניפ ףיוא גנירעה א טדיינש ןוא עמאמ יד טציז ,זוויוא םייב ,ןטרָאד
 ןוא טצפיז עמאמ יד ."הקולח" רעד רעביא ךיז ןענניד ,רעדניק ,רימ ןוא
 -עמוא עכלעזא טיס זדנוא וצ השעמ תעשב טקוק עטאט רעד ןוא טצכערק
 . . . ןניוא עקירעיורט ,עקיט

 ערעטצניפ א ןניולפעגכרוד טנעמָאמ םעד ןיא רימ זיא ,סייוו רעוו
 א רעביא ךיז ןעלּפאצ ןוא ןייטש יוזא רעדניק עניימ טינ ןלעוו יצ ,הבשחמ
 רערעל א ןופ ןעגנוגנידאב יד זא ,טסּוװענ בָאה ךיא םנה . . ? ןסיב ןרעסעב
 וליפא רערעל ןשידיי םנופ ?רוג רעד זיא ךָאד ,ערעדנא ןענייז דנאל ןיא ָאד
 ! ןַאט טינ סָאד רָאט ריא ,ןיינ . . . רערעווש א ךיוא ,דנאל םענעדלָאג םניא
 טינ לָאמנייק לָאז ךיא זא ,טהנעטעג לָאמנייא טינ רימ וצ ךָאד טָאה עטאט רעד
 םוראוו ָאט ,טגָאזעגוצ םיא סָאד ךָאד בָאה ךיא . , . ?הק ייב הסנרּפ ןייק ןכוז
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 טינ טסמענ וד זא ,םיא נָאז ןוא קירוצ ןיוש ףיול ָאט ? ןעמונעגנָא ךיא בָאה
 ! עלעטש עשרערעל יד ןָא

 טָאה לרוג ןיימ םינּפה . . . ןעננאנעג טינ קירוצ רעבָא ןיוש ןיב דיא
 ....לארשיב רערעל א ןייז זומ ךיא זא טמיטשאב טאהעג רעירפ ןופ ןיוש

 עיצקעל עטשרע יד

 -רעה .פ ,לוש ץרּפ .ל .י רענעּפיניװ רעד ןופ לאּפיצנירּפ רעננוי רעד
 -רָאפ ךימ טָאה ,?לוש רעד ןופ סיפֶא ןיא טריפעגניירא ךדימ טָאה ,ןייטש
 סנירערעל יד ןוא רערעל יד .,לאנַאסרעּפ-רערעל ןצנאג םעד ראפ טלעטשעג
 ןעמונעגּפָארא טינ ייברעד ןוא םכילע-םולש ןכעלבעל א ןבעגענּפָא רימ ןבָאה
 יצ ןעניפענסיוא טלָאװעג קוק ןטשרע ןטימ ןטלָאװ ייז יו ,רימ ןופ ןגיוא יד
 . . . החּפשמ-רערעל רעייז ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגניירא ינאר ןיב דיא

 רעד ןופ סולשאב םעד ןבעגעגרעביא דלאב רימ טָאה ןייטשרעה רבח
 -רעל וצ ,עבָארּפ ףיוא טלעטשעגנָא דיא רעוו ?ייוורעד זא ,גנוטלאווראפ-לוש
 טעוו ,ןניוטסיוא דיז לעוו ךיא ביוא ןוא לושד-נָאט רעד ןופ סאלק ןייא טימ ןענ
 .לוש-טנווַא רעד ןיא סאלק א ךָאנ ןבעגנ ,שדוח ןטייווצ םוצ ,רימ ןעמ

 -ניירא ןעמונעג ןבָאה רעדניק יד .ןעגנולקעצ ךיז טָאה קָאלנ-לוש רעד
 ערעכיז ןייק טינ טימ ,ןייג טזָאלעג ךיז בָאה ךיא .,ןסאלק יד ןיא ןרישראמ
 -צן5ּפ .,ןזיוועגנָא רימ טָאה ?אּפיצנירּפ רעד סָאװ ,רעמיצ-סאלק םעד וצ ,טירט
 טציא בָאה ךיא סאלק סעמעוו ןזוא ,טרינגיזער טָאה סָאװ ,רערעל רעד טָאה גנול
 ענייז רימ ףיוא טלעטשעגנַא ,טייז א ןָא ןפורעגּפָא דימ ,ןעמענרעביא טפראדעג
 : ךינ-ךינ רימ וצ ןדייר ןעמונעג ןוא ןניוא עטלירבאב

 ןייק טאהענ טינ ךָאנ ;רערעל "רענירג" א ךָאנ טייז ריא ,עז ךיא --
 ידכ ,ןענערָאװ דייא ךיא ליו .רעדניק רענאקירעמא ,עגיה טימ גנוראפרעד
 ,ןייז ןסיוו טלָאז ריא : "?ושכמ ןתת אל רוע ינפל" ןפיוא ןייז וצ רבוע טינ

 עלָאנ טימ "שטנַאב" א ,םיאורב ענעזָאלעצ ,עדליוו ןופ סאלק א זיא סָאד זא
 . . . טרָאװ שידיי ןייק ןרעה טינ זליוו ,ןענרעל טינ ןליוו ייז . . ,"סלָאקסער"
 ,טָאג קנאד דיא . . . ןקעטש א רָאנ ,רייא ךיא גָאז ,ייז וצ ןבָאה ףראד ןעמ
 טינ רָאנ ,ענעלַאק ,רייא ןיב ךיא . . . ייז ןופ רוטּפ טנייה ןיוש רעוו ךיא סָאװ
 . . . טנוזעג רימ טייז . . . ךייא ןענערָאװ וצ זיא בוח ןיימ . . .אנקמ

 ךיא .,ןרָאוװעג ןדנווושראפ ךדיילנ רע זיא ,קוסּפ ןטצעל םעד טנָאזענּפָא
 ןצנאנניא ךימ ןבַָאה רעטרעוו ענייז .רעטפעלּפעג א יװ ןייטש ןבילבענ זיב
 : חומ ןיא ןניולפעגכרוד לענשד-ץילב רימ זיא קנאדעגנ א .טרעדורעצ

 -ייא ,ןבייהנָא טינ רָאנ ךיא לָאז רשפא ? טכערענ רע זיא רשפא ---
 . ? השוב ןוא הּפרח טימ ןפיולטנא ןפראד ,הלילח ,רעטעּפש רעד

 .רעמיצ-סאלק "ןיימ" ןופ ריט רעד ייב עלייו א ןענאטשענ ןיב ךיא

 ךיא .םעראיל א ןוא יירשעגנ א ,?מוט א ןנַארטענ ךיז טָאה קינייוועניא ןופ
 .רעמיצ-סאלק ןיא ןיירא ןיב ןוא ריט יד ןָאטענ ןפע ןא קיטסאה בָאה
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 טנעמָאמ ןטשרע ןפיוא ייז ןענייז ,ןעזרעד ךימ ןבָאה רעדניק יד רָאנ יו

 ףיוא ךיז ןבָאה ,ןשיט יד ףיוא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,עקינייא ןרָאװעג ליטש
 ןעמונעג ךימ רךעלנייא עקירעגייג טימ ןוא רעלקנעב יד ףיוא טצעזענּפָארא רינ
 א ראפ סָאװ עדוי ימ ןעוועג טלָאװ ךיא יו ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןטכארטאב
 .טסאג רעבושה

 רעקידרעטיצ א טימ ןדייר ןעננאפעגנָא ךיא בָאה -- ,רעדניק --
 עוו רעטייו ןוא ןָא טנייה ןופ ! רערעל רעיינ רעייא ןיב דיא -- ,עמיטש

 ןעמונעג ןוא ןדייר ןקידנע טזָאלעג טינ ןיוש רימ טָאה רעבָא הרבח יד
 ."םינּפ-תלבק ןסייה" ןתמא םעד רימ ראפ ןליּפשּפָא

 ,ןטלטאּפעצ א טימ ,קינהרבח-רעסייוו א ןעננורּפשעגפיוא זיא דלאב
 :בעגעג טָאה ןוא ךעלעקנערפש-רעמוז טימ לופ למינּפ א ,רָאה ּפָאק ןדנַאיב
 | : לאנניס ןטשרע םעד

 ! יער-רוה ;! יערדרוה ---

 -רעלא ףיוא ןעירשעצ ךיז סאלק רעצנאגנ רעד טָאה םיא ךָאנ דיילנ ןוא

 -ענ ןוא ןשיט יד רעביא ןטפעה יד ןוא רעכיב יד טימ טּפאלקעג ,תולוק ייל
 : סיפ יד טימ טעּפוט

 ! יערירוה ! יער-רוה ---

 יִצ טסנוועג טינ ןוא רעקידלבלובמ א ןצנאנניא ןענאטשענ ןיב ךיא
 ייז ןליּפש סָאד רעדָא ,תושדח םינּפ םעד ,רימ טימ יוזא ךיז ייז ןעיירפ סָאד
 -קעווא ,ןקידרעירפ רעייז ראפ "םולשל דתאצ" ןכעלרעייפ ןימ אזא ּפָא טציא
 . . . רערעל םענעגנאגענ

 ןטימ ,סדנוק רעבלעז רעד טָאה -- ? ןעמָאנ "ןייד" זיא סָאוװ ---
 .רעהראפ ןפיוא ןעמונעג רימ רָאה ּפָאק ןדנַאלבכ

 .סיטולבלאק טשרמולכ טרעפטנעענ ךיא בָאה --- ,ףלָאז ---

 ןוא ןעיירש ןעמונעגנ ענשימוא רע טָאה -- ! ףלָאװ א ! ףלָאװ א ---
 ךיז טלָאװ רע יו ,סעיאוואה עקידהנושמ עכלעזא טכאמעג ייברעד ןוא ןעיַאוז
 גראווניילק םלוע רעצנאנ רעד טָאה קידנקוק םיא ףיוא ןוא .רימ ראפ ןקַארשעג
 : רעמאינצאק א ןיא ןכַארבעגנסיױא

 רעביא ,ןגיצ יד יו ,ןעגנירּפש ןעמונעג ןוא -- ! ףלָאװ ! ףלָאװ -
 טקנוּפ ןוא ,טמעראילעג ןוא טעשטיווסעג ןבָאה םענייניא עלא ןוא ךעלקנעכ יד
 רעטרעוו יד . . . ןצראה ןיא רימ ייב טמערוטשענ ןוא טמעראילעג טָאה יוזא
 -עג רימ ןבָאה ,"סלָאקסער" ,"םיאורב עדליוו" ; רערעל ןטרינגיזער םנופ
 יאוולה ,טכארטעג ךיז וצ ריא בָאה ,טכערעג ןעוועג זיא רע ,ּפָאק ןיא טפאלק
 טּפאכעגמורא ךימ טָאה תונמחר א . . ! רעהא ןעמוקעג טינ רָאנ ךיא טלַאװ
 ךיז בָאה ךיא .ןפיל יד ןסיבראפ ךיא בָאה קָאטייװ טימס ןוא ןיילא ךיז וצ
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 ,ןענאד ןופ ןפיולטנא ןוא ריט רעד טימ ןץיעז א ןבעג וצ טינ טשרעהאב םיוק

 .זיוה-םיעגושמ א ןופ יו

 יד .טמאלפענ רימ טָאה םינּפ סָאד .טלפייווצראפ ןעוועג ןיב ךיא
 בָאה ךיא .ןגיובעג ריס דיז ןבָאה ינק יד .טנערבעג רימ ןבָאה ןרעיוא יד
 רעד .סיפ עניימ רעטנוא ןופ ןדָאב רעד קעווא ךיז טסור טָא-טָא יו טליפעג
 רעבָא .רענערָאלראפ א ןעוװעג ןיב ךיא םָארַאדַאכ ןעגנאנעג זיא סאלק
 ירעד וצ ןלאפעגנייא רָארג גנולצולּפ רימ זיא טנעמַאמ ןשיטירק עמאס םעד ןיא
 בָאה ךיא .טיוט ןוא ןבעל סונבר השמ ןנעוו תושעמ יד ןופ ענייא ייז ןלייצ
 ךיא יו ,לוק ןפיוא דיוה ןדייר ןעמונעג ןוא תוחוכ עלא טימ ןעמונעגנָא ריז
 .בר-ברע םעניילק ןטעשויעצ םעד ןעיירשרעביא טלָאװעג טלַאװ

 ןענייז סָאוװ ,ךעלעדיימ רַאּפ א זיולב טרעהעגוצ ךיז ןבָאה גנאפנָא ןופ
 ןעמונעג דלאב ריז טָאה קידנקוק ייז ףיוא .,ךעלקנעב עטשרע יד ףיוא ןסעזענ
 -ןִא זייווכעלסיב ריז טָאה "ןויטבמס" רעד .רענייא ךָאנ ,ענייא ךָאנ ןרעהוצ
 טינ ץלא רָאנ םיסדנוק עקינייא ןבָאה טרָאד ןוא ָאד ,ןליטשנייא ןבייהעג
 רעטייוצ א ,סופ א טימ טעּפָאקעג טָאה רענייא : ןבעגרעטנוא ךיז טלָאװעג
 לסקיב ןרעצליה א ןופ ןסָאשענסיוא עלייוו עלא טָאה רעטירד א ,טפייפעגנ טָאה
 סע עז ךיא יו טכאמעג רעבָא ךיז בָאה ךיא .לװָאט םוצ ריּפאּפ דעלעקייק
 .ןלייצרעד טצעזעגרַאפ ?וק ןרעכעה א ךָאנ טימ ןוא ,טינ סע רעה ןוא טינ
 : ןעירשעגסיוא רעדניק יד ןופ רעצימע טָאה לָאמאטימ

 -עצ סאלק רעבלאה א ןיוש ךיז טָאה דלאב -- ! ּפא-טאש ,יעה ---
 ! ןעסיל וט טנָאװ יו ! טעיױוק ּפיק : רעכאמ ?מוט עטצעל יד ףיוא ןעירש

 ,טרעטשעג ץלא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,טיילהרבח עטנשסעראפ רַאּפ יד
 ,רעפיטש עקיצנייא יד זבילבראפ טציא ןענייז ייז זא ,טּפאכעגנ דלאב ריז ןבַאה
 .ליטש ןרָאװעג דיוא ןענייז ןוא ןקָארשרעד יוװ ריז ייז ןבָאה

 .סאלק ןצנאג םעד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ,ןעננוועג ריא בָאה דעלדנע
 -עצ ךימ טָאה סָאד .רימ וצ ןדנובענוצ ןעוועג ןיוש ןענייז ןגיוא סנעמעלא
 בָאה ריא .ןיילא ךיז ןיא טייקרעכיז ןוא טומ ןגָארקעג בָאה ךיא .טמעראוו
 ךיא .,ןייּפ רעטבעלעגרעביא סָאװ:רָאנ ןיימ ןיא ןסעגראפ טאהעג טעמכ ןיוש
 ןשיגארט ןייז ןוא ןבעל רעווש סונבר השמ ךיז ראפ ןעזעג זיולב טציא בָאה
 ןיוש זיא סָאד רעבָא .ןלָאמענ רעדניק יד ראפ ךיא בָאה ץלא סָאד .טיוט
 ךיא סָאװ ,ננולעטשרָאפ עשיטאמארד עצנאג א רָאנ ,השעמ א םתס ןעוועג טינ
 .טליּפשענסיוא ןיילא רענייא ייז ראפ בָאה

 .טייקליטש עכעלנייוועגרעסיוא ןא טשרעהעג טָאה רעמיצ-סאלק ןיא
 -ראפ ןעוועג ןענייז עלא .סּפיּפ ןייק ,ךרָאש ןייק טרעהעג טינ ךדיז טָאה סע
 ןא רָאנ ןיא ןגָארטראפ ייז טָאה סָאו ,הדגא רעכעלרעדננווו רעד ןופ טּפאכ
 ּוװ ,ןדריה-רבע ןופ סעּפעטס יד זיא ,רבדמ ןסייה םעד ןיא ; טלעוו רעדנא
 השמס .ןיילא טָאנ טימ ןהשמ ןופ ףמאק רעשיּפע רעד ּפִא ךיז טליּפש סע
 רעקידעבעל א ןייגניירא ליוװ רע ,ןבראטש טינ ליוו רע .ןבעל ןייז ראפ טפמעק
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 טייז רעד ףיוא ןבראטש זוס השמס !"ןיינ" : טגָאז טָאג רעבָא .ןענכ ןיא
 ,דרע ןוא ?מיה ,תרשה יכאלמ יד ,תובָא עקילייה יד ףליה וצ טפור רע ,ןדרי
 זיא הריזנ יד -- טינ טפלעה סע רעבָא ,םיא ראפ ןלעטשנייא ריז ןלאז ייז זא

 ןָא השמ ךיז טבייה לוק ןכָארבעג א טימ ןוא .ןרָאװעג טעמתחעגנָא ןיוש
 . . . ובנ גראב ןפיוא ףיורא רע טיינ טָא ןוא , . , קלָאפ ןייז טימ ןענענעזעג

 רע זא ,םימחר םיא ייב טעב ןוא טָאנ וצ ןהנעט רעדיוו טוװּורּפ השמ ... ."

 ,רבדמ ןטסיוװ ןיא ןבראטש וצ הריזג עכעלקערש יד םיא ןופ ןעמענּפָארא לָאז
 ןדרי רייט םעד ,עלעגייפ ןיילק א יו ,ןעילפרעבירא רָאנ יו רעמ טינ ליוו רע
 וצ ןכַארּפשראפ טָאה טָאג סָאװ ,דנאל סָאד ,טבראטש רע רעדייא ,ןעז ןוא
 . . . בקעי ןוא קחצי ,םהרבא

 ענייד ךאמראפ : ןהשמ וצ טנַאז טָאג יו ןעמ טרעה טָא ןוא . . 7
 רע טנייל --- ןצראה ןפיוא טנעה ענייד ףיורא גיי ;רע טכאמראפ -- ןניוא
 וצ ךיז טרעטנענרעד טָא ןוא .סיוא רע טיצ --- סיפ ענייד סיוא יצ ;ףיורא
 ןּפיל יד ןיא שוק ןקימאלפ א םיא טינ ,םיא טימ ךיז טפעהאב ,ןיילא טָאג םיא
 . . ."איבנ ןסיורג םעד ןופ המשנ יד ןניוצענסיורא רע טָאה שוק םעד טימ ןוא
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 ןבָאה ןסאלק עלא ןופ .ןעננולקעצ קָאלנ-לוש רעד דיז טָאה גנולצולּפ
 םירימלת עיינ עניימ .למוט ןוא שער טימ ,םייחא ןפיול ןבייהעגנָא רעדניק
 .ןגייווש ןליטש ןיא ןעקנוזראפ ,רעטרע יד ףיוא ןציז ןבילבעג ץלא ךָאנ ןענייז
 א טשיװענּפָא טָאה רעטייווצ א ,גיוא ןא ןבירענ רענייא טָאה טרָאד ןוא ַאד
 ןפיוא תונמחר ןוא רעצ ?יפיוזא טקירדעגסיוא ןזבָאה רעמינּפ סנעמעלא .רערט
 ףמאק ןייז ןרָאלראפ טָאה סָאװ ,ונבר השמ ,רעריפ ןכעלקילנמוא םעד ןופ טיוט
 .טָאג טימ

 בָאה דיא .טרָא ןיימ ףיוא דעלנעוואבמוא ןייטש ןבילבעג ןיכ ריא
 עטנאקאבמוא ,עיינ עניימ ןופ דעלמינּפ עטמאלפראפ יד ןטכארטאב ןעמונעג
 ןקילב ערעזדנוא .ךעלנייא ערעייז ןיא ףיט טקוקעגניירא בָאה ךיא .,רעליש
 בָאה דיא  .ייז ןופ ןנַאלשעג טָאה טייקמעראוו עסיז א .טנגעגנאב ךיז ןבָאה

 עבלעז יד טימ ןוא ןניוא עשידיי עקידווענח-ץראווש עכלעזא ךיז ראפ ןעזרעד
 ןעז וצ זעוועגנ טניווועגנ ןיב ריא סָאװ ,ייז ןיא ךעלמעלפ עקידלּפאצ ,עקידנעילג
 .םיל רבעמ רעדניק עשיריי ייב

 רעדניק יד ןוא ןיינ ןזָאלענ ךיז ריא בָאה רעטציוושראפ א ,רעדימ א
 עקינייא .רימ וצ טעילוטעג ךיז ,טלגנירעגמורא ךימ ןבָאה ייז  ,רימ ךָאנ
 .טמעשענ סָאװ סעּפע ראפ דיז ןטלָאװ ייז יו ,סנטייוורעדנופ ןטלאהעג דיז ןבָאה

 ןבָאה -- ? ונבר השמ ןופ ןלייצרעד רעדיוו ןגרָאמ "וטסעוו" --
 ,טגערפעג ךימ ייז

 ,לכיימש ןקירחור-תחנ א טימ טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,סיוועג ,ָאי ---
 . . . ונבר השמ זנעוו ןענרעל וצ דס א ,ךס א ַאד זיא סע ---
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 -ננידרָאב ןיימ וצ ,םייהא טירט עמאזננאל טימ ןעגנאגעג ןיב ךיא

 ,רעקיטנייה ןיימ ןגעוו טכארטעגכָאנ ליפ ךיא בָאה השעמ תעשב ןוא ,רעמיצ
 ךיא .טנרעלעג ךס א ןיילא בָאה ךיא סָאװ ןופ ,לוש ןיא עיצסעל רעטשרע
 רעזדנוא ןיא טגיל סע חוכ רעקראטש א רַאֿפ סָאװו טריּפשרעד טשרע בָאה
 -עג ןבָאה ןריי תורוד ןענאוו ןופ ,?לאווק-רוטלוק ןשידיי םעיינ-קיבייא ןטלא
 -סקלָאפ ןשירעלטסניק םנופ חוכ ןקיזָאד םעד טָא טימ .המכח ןוא הרות טּפעש
 סָאד ןדניצנָא ,קידנעטש ןוא טנייה ךָאנ ןעמ ןעק ,טכארטעג ךיא בָאה ,ןפאש

 ןופ דיישרעטנוא ןָא ,ןייז טינ לָאז סע ֹוװ ,דניק ןשידיי רעדעי ןופ עלהמשנ
 . . . ןטנעניטנַאק ןוא רעדנעל

 שפנה-ןובשח

 ןופ ןעמוקעג גנאל טינ טשרע זיא סָאװ ,רערעל םעיינ םעד ,רימ ראפ
 עקידלאווג א ןעוועג ,דרע רעיינ רעד ףיוא ,ןבעל-לוש עיינ ,עניה סָאד זיא ,ןלױּפ
 םעד טאהעג עלא רימ ןבָאה ,םייה רעטלא רעד ןיא ,טרָאד ..גנושאררעביא
 ןסירענּפָא ןיטולחל ןיוש זיא דניק עשידיי רענאקירעמא סָאד זא ,קורדנייא
 ףוס םוצ .ןושל רעזדנוא םיא זיא דמערפ ןוא ןלאווק-רוטלוק ערעזדנוא ןופ
 אד ןוא ןריובעג ַאד ןיוש ,קלָאפ-רעדניק םנופ לייט א יוװ ןעזרעד ךדיא בָאה
 -ענטימ טרעוו ,טרָאװ שידיי רעזדנוא טמענראפ ,רעיוא ןא וצ טגיונ ,ןגיוצרעד
 סיוכרוד ךיז טלימ ןוא ןוגנינ:סקלָאפ ןשידיי א ןופ ,קנאדעג ןשידיי ןופ ןסיר
 .רניס שידיי א יו

 עניימ ףיוא סָארדראפ א ןּפאכמורא ךימ טנעלפ לָאמנייא טינ ,תמא

 ןיא טפיטראפ ןעוועגנ ייז ןענייז סָאו-רָאנ טָא : ?ושינַאט רעד ןופ םידימלת
 עשיריי ןגעװו טסעומשעג ןוא ןבירשעג ,טנרעלעג ,םידומיל עשידיי ערעייז
 -ענסיורא דיז ןבָאה ייז רָאנ יו ןוא ,טייצ רעיינ ןוא רעטלא ןופ ,ןעמעלבַארּפ

 רעייז ןֵא ןסעגראפ דלאב ייז {בָאה ,הקספה רעד ףיוא רעמיצ-סאלק ןופ טּפאכ
 ןטלָאװ ייז יוװ ,שייונ ףיוא ךיז ןגירק ןוא ןליּפש ,ןדייר ןעמונעג ,זושל !שידיי
 .שובל ןשידיי םעד דיז ןופ ןַָאטעגסיוא לָאמאטימ

 ןענייז ייז רָאנ יו זא ,ןעזענ דיא בָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ רעבָא
 ןענייז ,ןענרעל ןעמונעג ןוא םירפס יד טנפעענ ,סאלק ןיא ןעמוקעגניירא קירוצ
 עשידיי עטכע ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ קירוצ ,ףושיכ א ךרוד יו ,דלאב ייז
 -ייא ערעייז ןיא לרעייפ ןקידנענערב ןוא ןח ןכעלשידיי רעייז טימ ,רעדניק
 רעמ טימ ךָאנ ןעמעננָא ךיז דיא געלפ ןטנעמָאמ עכלעזא ןיא -. . . ךעלעג
 ;טייקשיריי עצלַאטש ןוא עטנוזעג ,עתמא ןא ייז ןיא ןצנאלפראפ וצ תונשקע
 רעזדנוא וצ טפאשביל א ,טרָאװ ןשירעלטסניק םנופ חוכ ןטימ ,ייז ןיא ןדניצנַא
 םוש ןייק זא יוזא ,תורצוא רוטלוק ענעגייא ערעזדנוא וצ ןוא ןושל ןשידיי
 .... בָאה טינ הטילש ןייק ייז ףיוא לָאז סולפנייא רעעקידנסיורד

 עיזאטנאפ ןופ לנילפ יד ףיוא ןבייהפיוא ךיז ךיא נעלפ לָאמנייא טינ
 ןוז קיבייא טשרעה סע וו ,דנאליץענרע וצ ןעילפקעווא םענייניא ייז טימ ןוא
 -.ראפ יו טעמכ ךיא בָאה השעמ תעשב .טייקשירעפעש ןוא דיירפ קיבייא ןוא
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 -וטש א דרוד יו ,ןרָאװעג ןסירענסיוא קירוצ גנאל טינ טשרע ןיב ךיא זא ,ןסעג
 -ענ ןפרָאװראפ ןוא החּפשמ ןוא םייה ןופ ,דרע רנעסעזעננייא ןופ ,טניוו-םער
 רעייז ןיא .,טלעוװ רעד ןופ ?קניוו ןטנאקאבמוא ,ןטייו א ןיא ץעגרע ןרָאװ
 -קנעב רעקידנעטש ןיימ וצ גנוקיוראב א ןענופעג ךיא בָאה ,הביבס רעשרעדניק
 -מאלפעצ ןוא ךעלעגייא ענעדנוצעצ ערעייז ןיא .עילימאפ ןוא םייה דָאנ טפאש
 עשרעדניק ענעגייא עניימ ןופ גנולניּפשּפָא ןא ןעזרעד ךיא בָאה דעלקעב עט
 .טקנעבעג קראטש יוזא בָאה ךיא עכלעוו דָאנ ,דעלמינּפ

 ןיימ וצ ןעמונעגנ ריז דיא בָאה תוירחא רעסיורג ןופ ?יפעג א טימ
 -ילייה א וצ יו טיירגעג דיז ךיא בָאה עיצקעל רעדעי וצ .עיסעּפָארּפ רעשירערעק
 ןטססעט יד ןיא טפיטראפ ,ןטנווָא עטעּפש יד ןיא ןסעזעג ןיב ךיא .,הדובע רעק
 רדסכ טכוזעג ;ןציטָאנ יילרעלא טיירנעגוצ ,ד"נת ןוא עטכישעג ,רוטארעטיל ןופ
 רעייז וצ רעדניק ענעריובעג עניה יד ןרעטנענרעד וצ יוזא יו ןגעוו עשידָאטעמ
 טכוזעג םישוח עלא טימ בָאה ךיא .השורי רעקירתורוד רעכייר ןוא רעטלא
 סָאװו .,?וש רעד ןיא ייס ןוא םייה רעד ןיא ייס גנובעגנמוא עיינ יד ןּפאכוצפיוא
 עטשרע יד ךיז בָאה ךיא רעכלעוו ראפ ,הביבס עדמערפ ,עיינ יד רימ זיא רעטייוו
 .רעשימייה ןוא רעכעלדנעטשראפ ץלא ןרָאװעג ,ןקָארשעג טייצ

 טימ טנרעלעג בָאה ךיא ןמזילכ טכארטעג ןוא טליפענ ךיא בָאה יוזא
 עשידיי עלאמרָאנ דיז ראפ ןעזעג בָאה ךיא וװ ,לושדנָאט סאלק ןייא םעד
 ,לוש רעשידיי רעד ןופ טנעוו יד ןיא ,ָאד .רעטלע ןכעלטייהנייא ןופ ,רעדניק
 -רעד רעשידיי רעייז טימ ןעמאזוצ םידומיל עשילננע ערעייז ןגָארקעג ייז ןבָאה
 ןבָאה ייז .ןכארּפש עדייב ןשיווצ תיב-םולש א טשרעהענ טָאה ייז ייב גנויצ
 טימ .,ןשילגנע םוצ יו רערעל ןשידיי םוצ ץרא-ךרד ןבלעז םעד ןזיוועגסיורא
 יד רָאנ יו רעבָא .ןענרעל וצ חור-תחנ א ןעוועג תמאב זיא רעדניק עכלעזא
 לוש-טנווָא רעד ןיא ןסאלק ייווצ דָאנ ןבענעגרעביא רימ טָאה גנוטלאווראפדלוש
 -נעראפ ןצנאגנניא ,לוש רעד ןופ ןפאשעג ריז בָאה ךיא סָאװ ,דליב סָאד ריז טָאה
 ייב ןבָאה סָאװ ,געט ערעווש רימ ראפ ןבייהעגנָא דלאב דיז ןבָאה סע .טרעד
 טקעלּפטנא רימ ראפ טשרע ךיז טָאה סע .תוקפס עכעלנייּפ ןפורעגסיורא רימ
 .עקירעמא ןיא גנויצרעד רעשידיי רעד ןופ םעלבָארּפ עשינארט ,עסיורג סָאד

 ,רעדניק ןופ בר-ברע םענעפַאלענפיונוצ א ךיז ראפ ןעזרעד בָאה ריא
 יד ןענרעל גָאט ןצנאג א .טנעקעג טינ רָאנ ךָאנ טציא זיב כָאה ךיא סָאװ
 עצנאג רעייז ןוא ,לוש קילבוּפ רעשילננע רעד ןיא רעדניק עשידיי עקיזַאד
 רעדמערפ א ףיוא ,ךאדּפש רעדמערפ א ףיוא ןבעגעגקעווא טרעוו עינרענע
 ןיוש ןענייז ייז ןעוו ,טנווַא ןיא .רענייטש-סנבעל ןדמערפ א ףיוא ןוא רוטלוק
 יו ,"רבעו םש ילהא" ערעזדנוא וצ ןָא גָאי א ךיז ייז ןעוט ,טרעטאמעגסיוא
 . . . טייקשידיי רעלקערב ,דעלדנרעק עכעלטע ןקיּפוצפיוא ,לגנייפ עטאשט א

 קילדנעצ-יירד א טימ םינּפ-לא-םינּפ ןענאטשענ דיא ןיב סאלק רעדעי ןיא
 זיא ?קנעב ןייא ףיוא .רעטשימענ א ןעוועג זיא רעטלע רעייז סָאוו ,רעדניק
 עשידיי ןיא סָאװ ,לרוחב ןקירָאי-ןצפופ א טימ דניק קירָאיןעצ א ןסעזעג
 םידומיל עשידיי יד וצ גנויצאב רעייז .ךיילג ןעוועג עדייב ייז ןענייז תועידי
 רעד ןופ רעדניק יד ןופ גנויצאב רעד טימ ךיילגראפ ןיא ןעוועג טינ ראג זיא
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 ןבָאה ,רערעל ,רימ ?פיוו .ייז ןופ טעייוועג טָאה טלעק א סעּפע .לושדנַאט
 ןיא ,תומשנ עשידריי ענערָארּפראפ ערעייז ןעמעראוורעד וצ טימאב טינ ךיז
 .רעווש רעלנייּפ ןעמוקעגננָא זדנוא סע

 א ,רוטארעטיל עשידיי ?טיּפאק א ייז ראפ ןייז ריבסמ םייב ,לָאמטפָא
 ,םינינע עשידיי עטקַאטייועגנָא ןגעוו סעומש א םתס רעדָא ,עטכישענ "קרּפ"
 ןופ ,רעדניק עדמערפ וצ טדערעג טְלָאו ךיא יו ?יפענ סָאד טאהענ ךיא בָאה
 -סיורא ןבייהעגנָא ַאי ןיוש ןבָאה סָאװ םידימלת יד ןוא . . . טבש ןדמערפ א
 א ןלעטש לָאמא ןיוש טוװנרּפעג ,טייקטריסערעטניראפ ןופ םינמיס ןזייוו
 ,טרָאװ עשידיי עטושּפ סָאד זיא ,קנאדעג םענענייא ןא ןנָאזסיורא רעדָא ,ענארפ
 ווא טעשטעילאקעצ יוזא ןעוועג ,?יומ רעייז ןופ ןעמוקעגסיורא זיא סָאװ
 ןעמערַא ןפיוא רָאנ טינ תונמחר א ןּפאכמורא ךימ טגעלפ סע זא ,ןכַארבעצ
 תניחבב ןעוועג ךעבענ זיא סָאװ ,ןיילא ןרבד לעב ןפיוא דיוא רָאנ ,טרָאװ ןשידיי
 . . ."המשנ עמוטש"

 ,ןיילא ךיז טימ ןביילב געלפ דיא ןעוו ,טעברא נָאט ןרעווש אזא ךָאנ
 : לפייווצ ןופ םערָאוװ רעד ןנָאנ ןעמענ המשנ ןיימ ןיא ףיט טנעלפ

 -טנווַא יד ןיא גנויצרעד עשידיי עצנאג רעזדנוא הלילח טינ זיא וצ --
 ? טניוו ןראפ יוװ טייזעג ןלוש

 ,עקירעמא ןיא ,טעברא עשירערעל עצנאג רעזדנוא הלילח טינ זיא יצ ---
 -ירג יד ןעמעוו, ןפוזיס ןופ לרוג ןבלעז םעד ןבָאה וצ טּפשמראפ הליחתכל

 ןייטש ןרעווש א ןעשטאק קיבייא ןפראד וצ טלייטרואראפ ןבָאה רעטעג עשיכ
 ? ךייה רעד ןיא ןּפעלשפיורא ןענעק טינ םיא לָאמנייק ןוא ףיורא-נראב

 רעכיז -- ,טגערפענ דיז ךיא בָאה -- ? סָאד זיא דלוש סעמעוו ---
 ."םוכעה ןיב הבשנש קונית" תניחבב ויא סָאו ,דניק םנופ דלוש יד טינ
 ,ערעדנוזאב ייווצ ןופ לננארעגנ א ,וצצורתיו א רָאפ טמוק עלהמשנ ןייז ןיא
 ,טלעוו רעשידיי רעזדנוא וצ סע טּפעלש חוכ ןייא ; תוחוכ-רוטלוק עטצעזעננגעק
 -ייר רעד וצ סע טיצ ,רערעקראטש א ,חוכ רעטייוצ א ;שרוש םענעגייא םוצ
 .רוטלוק רעדמערפ רעד וצ ,טלעוו רעשייונ ,רעכ

 זיא סָאװ ,םייה רעשידיי רענאקירעמא רעד ןופ דלוש יד רעכיג זיא סָאד
 ןטלעז .עמשטערק עטסוּפ א יוװ ,טייקשידיי ןופ טקידיילעגסיוא בור יּפ לע

 ַאטינ זיא םייה רעד ןיא .רפס ןשידיי א תומא דלד ענייז ןיא טעז דניק סָאד ןעוו
 -אוועג קידנעטש ןבָאה סָאװ ,בוט-םוי ןוא תבש ןופ ,עיצידארט ןופ ןמיס ןייק
 .ריירפ עקיטסיינ ליפיוזא טפאשראפ םיא ןוא המשנ עשרעדניק יד טמער
 טלרנאווראפ הכונח בוט-םוי רעד דניק םייב טרעוו ,עקירעמא ןיא ,רעבָא ַאד
 א ןיא -- איבנה והילא ןוא ,ןיווָאלאה א ןיא -- םירוּפ ,סעמסירק א ןיא
 . . . זָאלק אטנאס

 -עּפש יצ רעירפ ,דָאד טעװ ,טכארטענ דיא בָאה ,טננוי עקיזָאד יד טָא

 םנופ ןסיוו ייז ןלעוװ סָאװ זיא ,ןבעל ןשידיי םניא ןטערטניירא ןפראד ,רעט

 ןוא ,טלעוו רעד רַאג רעביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ זיא סָאװ ,קלָאפ ןשיריי
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 -סיוא ןיוש ריז ייז ןענעק סָאו ןוא ? םויק ןייז ראפ ףמאק ןרעווש א טריפ

 ןייגנָא יזא טעו סע ביוא זיא ? טייצ רעטצינערגאב אזא ןיא ןענרעל
 טָא ןגנעק הפורת עקירעהעג יד ןעניפעג טינ סנטייצאב טעוװ ןעמ ןוא רעטייוו

 ןָא רוד א ןרעוו ןצנאגניא ךָאד רימ ןלעוו ,םוקמוא ןקיטסייג זופ הנכס רעד
 . ? םישרוי

 ןצראה ןיא טעיַָארעג דיז ןבָאה סָאװ ,תוספס ןוא ןגארפ עקיזָאד יד טָא
 סע סָאװ ןופ ,ןעננומיטש-שואי רימ ףיוא טגָאיעגנָא ןבָאה ,המשנ רעד ןיא ןוא
 ,ןטנעמָאמ עקידיירפ יד טלסנוטראפ ןבָאה ייז .ןפיולטנא טלַאװעג ךיז טָאה

 ןיא טנרעלעג בָאה דיא תעשכ ,רימ ראפ ןצילבפיוא טרָאד ןוא ַאד ןגעלפ סָאװ
 ןיא טקוקענסיוא טָאה סָאװ ,סאלק לוש-נָאט ןלאמרָאנ םעד טימ סנגרַאמירפ יד
 -סייג ןופ רבדמ ןטסיװ ,ןסיורג םעד ןיא סיזאָא רעקניניילק א יוװ ןניוא עניימ
 ,עיצאלימיסא רעקיט

 ןליפא זא ,ןקרעמאב ןכייהעננָא דיא בָאה געט יד ןופ גנאגנ ןטימ רעבָא
 סָאװ ,הלוגס ידיחי ,רעדניק ץלא רָאנ ריז ןעניפעג סאלק ל?ושיטנוװַא רעדעי ןיא
 ןופ ,דיל ןשיריי םנופ ןסירעגטימ זרעוו ,טרָאוװ רעזדנוא ןעמענראפ ,וצ יז זרעה
 ןא גיוא ןשרעדניק א ןיא ןָא דניצ א ךיז טוט טרָאד ןוא ָאד .בוט-םוי לוש א
 םענעסקאווראפ-דליוו םנופ וליפא זא ,ןעזרעד בָאה ךיא .לרעייפ שידיי-תמא
 סָאװ ,עלעמילב גנוי א ,לזערנ ןירג א טרָאד ןוא ָאד ףיוא ךיוא טצַארּפש דלעפ
 טָאה סָאד .ןקיוראב ךימ טנעלפ סָאד .יוט ןשידיי םעד ךיז ףיוא טגָארט
 םעד ןריוווטלוק וצ רעטייוו ,ןטעברא וצ רעטייוו קשח ןוא טומ ןבעגעגוצ רימ
 -סיורא ןעגנילעג טראפ ,רערעל ,זדנוא טעוו רשפא .,ןדָאב םענעזָאלראפ ןעיור
 ןוא ,הביבס רעשייונ ,רעקימורא רעד ןופ העּפשה רעדמערפ רעד ןופ ייז ןסייר
 עיצאלימיסא יד -- ןעָארק עצראווש יד דלעפ ןשידיי רעזדנוא ןופ ןביירטראפ
 . ? טייקשיצראה-םע יד ןוא

 דנאל ןייז ןזָאלראפ טינ ליו לארשי עטאט

 ןניה ןטיול .עדאנאק ןיא ךיז ןיפענ ךיא זא ,רָאי א יװ רעמ ןיוש
 רעהא ןעננערברעבירא ןנעמ וצ טכער סָאד ןיוש ךיא בָאה אתוכלמד אניד

 ךיא .טגרָאזאב זיא סע יו ןיוש ךדָאד ךיא ןיב הסנרּפ טימ .החּפשמ ןיימ
 טינרָאג טעוו יז .ןלאפ טינ טסאל וצ גנוריגער רעדאנאק רעד הלילח לעוװ
 .עילימאפ ןיימ טימ ןקינייראפ רעדיוו דיז לָאז ךיא זא ,ןגעגאד ןבָאה

 ןריּפאּפ עקיטיינ עלא יד ןטעבראסיוא ןעמונעג בָאה ךיא ךיג יוװ רעבָא

 -םיורא דלאב זיא ,החּפשמ ןיימ רעהא ןעננערברעבירא רעכיג סָאװ ןענעק וצ
 : ענארפ עכעלנייּפ יד רימ ראפ ןעמּווושעג

 ןזָאלראפ ןלעוו רע טעו יצ ? ןטאט ןטלא ןיימ טימ ןייז טעװ סָאװ --
 ןוא ,רָאי קיצעביז יו רעמ ןיוש טבעלענּפָא טָאה רע ווו ,לטעטש ןייז ,םייה ןייז
 טימ ןריישעצ ןענעק ריז רע טעװ יו ? ןעמי עטייוו רעביא ןרעדנאוו ןזָאל ךיז
 טעװ יו ? רעטכַאט א יוװ יירטעג זעוועג םיא זיא סָאװ ,רונש ןייז ,יורפ ןיימ
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 זיא רע עכלעוו וצ ,רעלקינייא ענייז, רעדניק עניימ ןופ ןסיײרּפָא ןענעק ריז רע
 טינ טרָאד םיא רָאט ךיא ,ןיינ ? המשנ ןוא ץראה טימ ןדנובעגוצ ןעוועג
 ! ןעגנערברעבירא םיא זומ ךיא ! ןיילא ןזָאלרעביא

 טימ טעװעקיּפעגנָא ,ווירב ןגנאל ,ןסיורג א ןבירשעגנָא םיא בָאה ריא
 טפראדעג רימ ןבָאה סָאװ ,?"זח ירבד ןופ םירמאמ טימ ןוא ד"נת ןופ םיקוסּפ

 ,העיסנ ערעוװוש עגנאל יד ןכאמ ןלעװ לָאז רע זא ,ןדיירנייא םיא ןפלעה
 ליּפשייב א ןבעגעג םיא בָאה ךיא .ךעלרעדניק ןוא יורפ ןיימ טימ םענייניא
 -טרובעג ןייז טזָאלראפ רעטלע ןפיט ןייז ןיא דיוא טָאה סָאװ ,וניבא בקעי ןופ
 יבא ,םירצמ דנאל ןדמערפ ,ןטייו םעד ןיא ןרעדנאוו טזָאלעג ךדיז ןוא דנאל

 עוו ךיא זא ,ןעוועג חיטבמ םיא בָאה ךיא .ףסוי ןוז ןביל ,ןרעייט ןייז ןעז וצ
 טינ ןגױנּפָא טינ הלילח םיא בילוצ לע דיא ;םיא ןופ גיוא ןיימ ןָאטּפָא טינ
 יּפ לע ןריפ ךיז טעוו בוטש ןיא רימ ייב --- סקניל ףיוא טינ ןוא סטכער ףיוא
 . . . הרוסמהו הרותה

 "רעיירפ" רעד ןיא ,ָאד וליפא זא ,טרעכיזראפ ךיוא םיא בָאה דיא
 ,בירעמל החנמ ןיב ןענרעל ,ןענוואד ןדיי ווו ,םישרדמ-יתב ַאד ןענייז ,עקירעמא
 אנרס לייוו ,שמוח השרּפ א רעוו ןוא תוינשמ קרּפ א רעוו ,ארמג טאלב א רעוו
 ...טלעװ עשידיי ןייא םוטעמוא זיא'פ -- אוה דח אעראד

 עניימ טימ םיא לע דיא רַאנ יו זא ,טנַאזענוצ ךיוא םיא בָאה דיא
 עוו ךיא זיב ןעור טינ דיא לעוװ ,רעהא םולשב ןעגנערברעבירא תיב-ינב
 ןצנאגנ רעזדנוא ןופ הטילּפה תיראש םעד אכבה קמע םעד ןופ ןויילסיוא טינ
 טָאה סנבעל ןטלאהרעד וצ םורָאװ ,"םכינפל 'ה ינחלש היחמל יכ" ,דניזעגזיוה
 בָאה ,ישפנ דמחמ ,יריקי יבא רעבירעד . . . סיֹורָאפ ןיא טקישעג טָאג דימ
 דאובל הכחמה דנב ?א הלעו רהמ ,םיא וצ ווירב ןגנאל ןיימ טקידנעראפ ךיא
 ףיוא טראוו סאו ,ןוז ןייד וצ רעבירא םוק ןוא וצ ריז לייא --- םיניע ןוילכב
 . . . ןגיױא עקידנעקנעב ,עקידלודעגנמוא טימ ןעמוק ןייד

 סיווענ טעוװו רע זא ,רעכיז יו טעמכ ןעוועג ךיא ןיב ,ווירב אזא דָאנ

 ןַא ןבעל ןענעק םעדכָאנ רע טעװ יוװ םורָאװו .ןעמוקוצרעבירא ןייז םיכסמ
 ךיז ,טנעה ענייז ףיוא ןרָאװעג טעוװעדַאהענסיױוא ןענייז סָאוװו ,רעדניק עניימ
 סעקצאצ יילרעלא ןעווערטסיימ ןייא ןיא ןטלאחעג דימת ,ייז טימ טעשטנאינעג
 ָאד ,?דיירד:הכונח א ןסָאנעגסיױא רע טָאה ַאד : ייז ראפ ךעלכעליּפש ןוא
 לפיוו טיס .םירוּפ ףיוא ?רענארג א ,?לרעּפאלק-ןמה ןייש א טצינשעגסיוא
 ןופ טעבנגענּפָא ןבָאה ייז תעשב טצנאלגעג ןגיוא ענייז ןבָאה דיירפ ןוא תחנ
 טגעלפ סרעטכעלעג ןוא ןעיירעפיטש ערעייז ןיא .ןמוקיפא םעד רדס םייב םיא
 .דניק א ןיא ןרעוו טלדנאווראפ טינ ריש ןיילא לָאמנייא טינ ךָאד רע

 טָאה סָאו ,הבושת א ןטאט ןופ ןטלאהרעד ךיא בָאה ןכינניא רעכָא

 ,ווירב רעננאל א ןעוועג זיא סָאד .תומולח עניימ עלא טרעטשעצ ןצנאגניא

 ירבד ערעדנא רָאנ טימ ןוא םיקוסּפ ערעדנא רָאג טימ ןיוש טּפָארּפעגנַא

 : תורבס ןוא תויאר עקידרעירפ עניימ עלא ןנַאלשעגּפָא ירמנל ןבָאה סָאװ ,?"זח
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 וצ ,ישפנ ןובאדל -- ,רימ וצ ןבירשעג רע טָאה --- ,ןוז ןיימ . . .7
 'ה .השקב ןייד ןעמעננָא טינ ןפוא םושב ךיא ןעק ,ןרעיודאב ןפיט ןיימ
 יורפ ןייד טימ גנודיישעצ יד ;ןעז וצ ךיד טראג ץראה ןיימ קראטש יוװ עדוי

 ךיז ןָאמרעד דיא ןעוו ;רעוװש רעייז רימ ףיוא ןלאפ סיוועג טעוו דעלרעדניק ןוא
 ,המיא ןא םורא ךימ טּפאכ ,גָאט ןקידנעמוקנָא םענעי ףיוא סנטייצאב ןיוש
 ןפָאלעג ריא טלָאװ ,רעגניי לסיבא ןעוועג דָאנ ריא טלָאװ . . . םימ הדרי יניע
 ןעו ,טציא רעבָא .ןעמאזוצ ריד טימ ןייז יבא ,םימי העבש רעביא ריד וצ
 יו ָאט ,עטקנעשעגנ ןיוש ןענייז געט עניימ ,םימי עבשו ןקז א ןיוש ןיב ריא
 רעדמערפ ,רעיינ א ףיוא ךיז ןצנאלפוצרעביא ןעמענרעטנוא טציא דיז ךיא ןעק
 ? ררע

 דניק א ךָאנ טסיב וד ןעוו ,ןוז זיימ ,עדאווא ךָאנ ךָאד טסקנעדעג וד"
 "יד ,עקניגנוי ,סמוחנ לואש ,ןכש רעזדנוא ייב ןעמונעג בָאה ךיא יוװ ,ןעוועג
 ,פטרעג רעזדנוא ןיא טצעזעגרעביא ייז ןוא דָאס ןייז ןופ דעלמייבנשראק עקנינ
 סָאד ריז ןבָאה ייז ךיג יו ,א ,"עלעביטש סעמאמ" רעד ראפ ןעוועגנ זיא סָאװ
 לייוו ,ןקוק וצ תויח א ןעוועג זיא סע שזא ,טילבעצ ןוא ןסקאוועצ טלַאמעד
 ןגנוי א . .. םיוב א ֹוצ ןכילגעגנ זיא שטנעמ רעד -- "הדשה ץע םדאה יכ"
 טימ ,םיוב ןטלא ןא רעבָא ,דרע רעיינ ףיוא ןצנאלפרעביא דָאנ ןעמ ןעק םיוב
 -רעביא טינ ץעגרע ןיא ןיוש ןעמ ןָאק ,ןגייווצ עטנקירטראפ ,ענעכַארבענּפָא
 .. . ןצנאלפ

 יד ןזָאלראפ ןעמ ןעק יו : יריקי ינב ,ריד דיא גערפ ,הזל ץוחו . . .7

 עסיורג יד ,זונבלה יזרא יד טבעלעג ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא ,דרע עטלא ענענייא
 סָאװ ,םימלשו םיארי ,םיקידצ ,רודה ילודג ,םינבר תורוד : רעמייב-רעדעצ
 תובישי ןוא םישרדמ-יתב ;?ארשיב תולודנ תוליהק טלעטשענפיוא ןבָאה
 תעל ,טציא ןוא ,הרותה ל?וק סָאד ןעגנולקעג טָאה טכאנ ןוא גָאט נו ,טיובעג
 רעביא ןייז ?טלטמ דיז ןוא דרע עקילייה אזא ןזָאלראפ ןעמענ ךיא לָאז ,יתנקז
 ,ןיינ . .?"רכנ תמדא לע" ןצעזאב דיז ןעמוק ןוא ןגעטש ןוא ןגעוו עדמערפ
 . ..} ןָאט טינ סע ןעק ריא ,ןוז ןיימ

 ןיא טצעזעגרַאפ רע טָאה -- ,תודע ןיימ זיא ,אוה דורב 'נ םגח . . .7
 יו ,א . , .. תומא םרט ,ךינּפ תא תוארל ישפנ הקשח המ -- ,ווירב ןייז
 רעבָא ,בראטש ךיא רעדייא ,םינּפ ןייד ןעז וצ ?לעז ןייפ טסולנ סע קראטש
 -עג עניימ ןקידנעראפ ןזומ זיא סע יו ָאד ןיוש לע ךיא . . .. טינ ןעק דיא
 ןיא ,ןעקנעש ךָאנ רימ טעוו רעטשרעבייא רעד ?פיוו ,ןרָאי ןוא געט עטלייצ
 ןעוועג רימ זיא סָאװ ,'יחתש דתגוז ןייד וצ ,ריד וצ טפאשקנעב ןיא ןוא טנלע
 טלמאזעגנייא לע ךיא זיב ,ויחיש ךעלרעדניק ענייד וצ ןוא ,רעטכַאט א יוװ
 עניימ ןופ רענייב יד זןעור סע נו ,טרָאד זא ליוװ ךיא ;קלָאפ ןיימ ןשיווצ ןרעוו
 . . ."רענייב עניימ ןעור ךיוא ןלָאז ,תובָא

 ענייש יד טימ ,ווירב ןטעװעקיּפעגנַא סנטאט םעד ןענעיילרעביא ןכָאנ
 .רענעגַאלשרעד א יװ ןציז ןבילבעג ךיא ןיב ,דעלתויתוא עטלקיצעגסיוא
 ןליימ רעביא טקוקעג ןוא ווירב ןייז ןטלאהעג ךיא בָאה טנעה עקידרעטיצ טימ

 ןרערט טימ ענייז ןוא םינּפ ןקירעיורט ןייז ךיִז ראפ ןעזעג בָאה ךיא  ,טייוו
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 ,זיוה ןפיוא טקוק ןוא סנטייוורעדנופ ןיוש טייטש רע יוװ ,זניוא ענעסַאנראפ
 ןוא ,רעדניק ענייז ןופ ןבעל טימ טשיורענ קירוצ גנאל טינ טשרע טָאה סע ּנוו
 ךָאנ קנאדעג ןיא טציא בָאה דיא .רעדמערפ-דליוו א טרָאד ןיוש טציז טציא
 רעבָא .ןטאט ןטלא ןיימ טימ דיז ןענענעזעג םעיינ א טבעלעגרעביא לָאמא
 . . . ?יבייא ףיוא ,קידנעטש ףיוא ןיוש לָאמ סָאד

 הלחנה לאו החונמה לֹא

 ,1998 ,ראונאי רעט8

 -ענפיורא בָאה ךיא טניז ,גָאט רעטסכעלקילג רעד רימ ייב זיא טנייה
 ! דרע רעדאנאק רעד ףווא טירט עטשרע עניימ טלעטש

 ! טמולחעג ןוא טראוועג גנאל ךיא בָאה גָאט םעד ףיוא

 ! םיל רבעמ עלההּפשמ ןיימ ןָא טמוק טנווַא טנייה

 טימ םידעפ ענעסירענרעביא יד ןדניבפיונוצ קירוצ ךיז ןלעו טנייה
 ןוא טנלע ןיימ וצ ףוס א ןעמענ טעװ סע ןוא עטסרעייט ןוא עטסביל עניימ
 ! טייקמאזנייא

 ןופ טיירפאב ?וש יד ךימ טָאה ,בוט-םוי ןסיורג ןיימ דובכל ,טנייה
 א ,רעטעווערַָאהראפ א ןפָאלענמורא ךיא ןיּב נָאט ןצנאנ א .טעברא ןיימ
 ענעגנודעג סָאד -- םייח רעדאנאק עיינ ןיימ ןענדרַאנייא םייב רעטעיימשראפ
 .ךעלרעמיצ עקניניילק ריפ ןופ עלהריד

 רחוס "ןקידנעה-דנַאקעס" א ייב טלדנאהעגנייא סנטייצאב בָאה ךיא
 םגה .ןפורעננָא סע טָאה רע יוװ ,"רושטינריופ סעלק טסריופ" --- תיכב-ילכ

 ןופ טינ עקאט זיא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע יװ ,?בעמ יד ןופ "?ייטס" רעד
 עטסעפ דעלנייוועגרעסיוא ייז ןענייז רעבָא ראפרעד ,עדָאמ רעטצעל עמאס רעד
 ,רימ ראפ ןרָאװשענ ריוא דיז טָאה רע . . . במעד ןתמא ןופ ,עקראטש ןוא
 ךיא ןכב רשאב ,ןרק ןרעטנוא טעמכ ,םניח יצחב רימ ייז טפיוקראפ רע זא
 . . ."רעשטיט ורביה" א ןיב

 ןעמונעג ךיז הדמתה סיורג טימ ןוא ?ברא יד טעשטאקראפ בָאה ךיא
 -עגמורא ןילטלטמ ?סיב סָאד : םייה עיינ ןיימ ןענדרַאוצנייא טעברא רעד ראפ
 ;ץאלּפ ןקירעהעג ןפיוא טלעטשעגסיוא ךאז רעדעי ,טצוּפענמורא ,טשיוװו
 ןלָאז ייז ,רעטצנעפ יד ףיוא ןעגנאהעגפיוא ךעלננאהרָאפ עטמילבאב ענייש יד
 ,ךעלּפעט : סעפעג יד ;טייקכעלמייה רעמ ,ןח רעמ עלעביטש םעד ןבענוצ
 -ַאּפ ךיק יד ףיוא טלעטשעצ המודכו רעסעמ ,לּפָאנ ,לפעל ,רעלעט ,דעלדנעפ
 .טיירג ץלא ןבָאה לָאז ,תיבה תרקע יד ,לחר-עדיירפ ןיימ ידכ ,דעלעקציל

 יילרעלא טפיוקעגנייא ןוא םָארק ןיא ןפָאלעגקעװא דלאב ןיב ךיא
 -ראש ןוא ץלאז ,רעקוצ ,רעטוּפ ,ךדלימ ךעלשעלפ ,טיורב ךעלבעל ; זייּפש
 ,עננאל יד רעביא ןתעל-תעמ ןיוש ךיז ןפעלש סָאװ ,טסענ עניימ ידכ ,תוקרי
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 ,עטרעגנוהראפ ןוא עטשלחראפ ,ענערָארפראפ ,עדאנאק ןופ ןגעוו עטיינשראפ
 ןענעלוצרעטנוא סָאװ טימ ,בוטש ןיא ןלאפניירא ןלעוו ייז יו ךיילנ ןבָאה ןלָאז
 : ןגעוו הלונס םשל ןעוועג ןווכמ םעד טימ ךיוא ךיא בָאה בנא .,ץראה סָאד
 דיא ןיא ןבילקעגניירא ךיז טָאה יז ןעוו ,ןָאטעג טָאה ה"ע עמאמ ןיימ יו טָא
 עריא ןוא ,ץלאז ןוא טיורב ןנַארטעגניירא ?כ-םדוק יז טָאה ,עלעביטש ןנייא
 רע זא ,םלוע לש ונוביר םוצ הליפת א טעשטּפעשעג השעמ תעשב ןבָאה ןּפיל
 . ךעלעקניוו ריפ עריא ןיא החלצה ןוא הכרב ?זמ ןקישניירא לָאז

 -עגסיוא ןיימ ןגיוא עקידתחנ טימ טכארטאבכ ןוא ןענאטשעג ןיב ךיא
 זיא עז ריא סָאװ ץלא סָאד זא ,טביולגעג טינ ןיילא ןוא טפאשטריוו עטלעטש
 יד רעביא ןפָאלענמורא דיא ןיב גנאל טינ טשרע ךיז טכאד טָא .סניימ עקאט
 סָאװו טימ ןענידראפ וצ "?באשזד" א טכוזעג ןוא ןסאג רעגעּפיניױװ עטיינשראפ
 ןרָאװעג טשטנעבעג ךיא ןיב ,םשה ךורב ,טציא ןוא ,ןעמוקוצרעביא גָאט א
 ...} רעלעקניוו ריפ ענענייא ןוופ סָאבעלאב א -- םייקלופ טימ

 !קיצראה ,ןסיז םעד ןָא טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה טנעמַאמ םעד ןיא
 טימ טנרעלענ טָאה רע תעב ,ןענניזרעטנוא ךיז טנעלפ עטאט ןיימ סָאװ ,ןוגינ
 ךיז טרעק וניבָא בקעי יו דיז טלייצרעד סע וו ,שמוח םעד םידימלת ענייז
 טימ ,רעדניק ןוא רעבייו טימ טלגנירעגמורא ,ןענכ ןייק םראדזדּפ ןופ םוא
 ןקעטש א טימ זיולב ,"ןדריה תא יתרבע ילקמב" : טגָאז ןוא רעדניר ןוא ףָאש
 ַא טרעדניצא ןוא -- 'תונחמ ינשל יתייה התעו" ,ןדרי םעד רעבירא ריא ןיב
 טָאה ןונינ סנטאט ןטימ קוסּפ רעד טָא . . . תונחמ ייווצ וצ ןרָאװעג ךיא ןיב
 -ירא ןיב ךיא -- ןדריה תא יתרבע ילקמכ ,ָאי : ןעננוזעצ טציא רימ ןיא ריז
 ךיא ןיב טציא ןוא ?קעּפ ןוא ?קעז טימ זיולב םי ןסיורג םעד ןעמווװושענרעב
 ,דלאב-טָא ןוא . . ! סטוג סָאדילא טימ "ןסקאוואב ןוא ןענוּפשאב" ןרָאוװעג
 ןֿפעװ גָאט םעד ןופ סנטָאש יד דיג יו ,העש א ךַאנ ןוא העש א דָאנ ,דלאב
 החּפשמ ןיימ טימ טלגנירעגמורא ןייז רעדיו ןיוש דיא לעװ ,ןדניוושראפ
 ! ךעלרעדניק ןוא יורפ ןיימ טימ ---

 לא לא לא הא = א

 טסָארפ רעקידנענערב א טעילאמסעג טָאה ןסיורד ןיא ..טכאנראפ
 -ליוועצ ךיז טָאה עכורעוואז א .טניוו רעקידנדיינש א טגָאיעג טָאה סע ןוא
 דרע רעד ןופ יינש סעלירב ןבייהעגפיוא עלייוו עלא טָאה טניוו רעד .טעוװעד
 ןכָאטשעג טָאה עלעביוטש-יינש רעדעי ןוא .ביוטש ףיוא ןלָאמעצ ייז ןוא
 -ענ םערוטש-יינש רעד זיא טונימ וצ טונימ ןופ .ןעלדָאנ טימ יוװ םינּפ סָאד
 ןיב רעטיוועג ןזייב ןקיזָאד םעד ןיא .רעקראטש ןוא רעקראטש ץלא ןרָאװ
 יורפ ןיימ ןענענענאב ןאב רעד וצ ןפָאלעג ןצראה ןיא םערוטש א טימ ריא
 .רעדניק ןוא

 םעד רעביא קירוצ ןוא ןיה טירט עכינ טימס טזײרּפשענמורא בָאה ךיא

 טלַאו דרע יד יו ,ןעניפעג טנעקעג טינ טרָא ןייק ךיז ןוא לאזקַאװ ןסיורג

 ןסיורנ ןפיוא ןקוק ןייא ןיא ןטלאהענ בָאה ךיא .סיפ עניימ רעטנוא טנערבעג
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 םיוק סרעזייו ענייז ריז זבָאה ,סיעכהל וצ ףיוא יו רעבָא ,רענייז-טנאוו
 וצרעד .ןטייקיבייא עצנאנ יוװ זניוצעגנ דיז ןבָאה ןטונימ יד .טרָא ןופ טרירעג
 -עּפשראפ טאהענ ךיז ,םערוטש-יינש ןקידמיצולּפ ןבילוצ ,ןאב יד טָאה רָאנ
 .ןטראוו וצ רעמ דלודעג ןייק ןוא חוכ ןייק טאהענ טינ ןיוש בָאה דיא .טקיט
 .הנרדמ רעטסכעה רעד ֹוצ זיב טננערטשעגנַא ןעוועג זיא העימשה-שוח ןיימ
 "ידנעמוקנָא רעד ןופ ננאלק רעדעי ,ןמיס רעדעי ןּפאכפיוא טלָאװעג בָאה דיא
 סָאװ ,טניוו םנופ יַאוועג ןזייב םעד טרעהעג זיולב רעבָא בָאה ךיא .ןאב רעק
 .ןסיורד ןופ רעהא ןסירעגניירא דיז טָאה

 ,רעדער ערעווש ןופ ןּפאלק רעּפמעט א טרעהרעד ךיז טָאה גנולצולּפ
 ךיז טָאה קָאלנ רעד ,תולוק עלא ףיוא טעווערעצ ךיז טָאה וויטָאמַאקַאל רעד
 -סאה ןעמונעג ןוא טרָא ןופ ןַאטעג סיר א ךיז בָאה ךיא .ןעננולקעצ קיכליה
 רעקידנסיורד רעד וצ טריפעג ןבָאה סָאו ,ףיורא ּפערט יד טימ ןפיול קיט
 ,עמרָאפטאלּפ-ןאב

 ךימ טָאה סָאװ ,טסָארפ ןקידארומ םעד טליפעג טינרָאג בָאה ךיא
 "ינש םעד ןוא ,ןעגנאווצ עטלאקדזייא טימ יו ,ןטייז עלא ןופ טּפאכעגמורא
 ןא ןֵא ןפַאלעג ןיב דיא .םינּפ ןיא טשטאּפעג רימ טָאה סָאװ ,טניוו ןקידנד
 וצ טרעהענפיוא טינ ןוא טכוזעג ,טקוקעג ,ןטייווצ םוצ ןָאנאוו ןייא ןופ םעטָא
 : ןעיירש וצ ןוא ןפור

 ! ? ריא טייז וו ! עקריאמ ! עלעזייר ! ?חר-עדיירפ ---
 ,רעכעה ךָאנ ןעיירש ןעמונעג בָאה דיא .טרעפטנעענ טינ טָאה רענייק

 ןרָאװעג שזא ןיב ךיא .ןעיירשעג עניימ ןגָארטראפ טָאה טניוו רעד רעבא
 : לוק טקיטשראפ א רימ וצ ןגָארטרעד דיז טָאה לָאמאטימ ,טלפייווצראפ

 ! רימ ןענייז טָא ! קילאפ ! קילאפ --

 טימ יורפ ןיימ ןייטש ןעזרעד ריא בָאה ךעלּפערט-זאב יד ןופ םענייא ףיוא
 סָאד ןטלאהעג יז טָאה טנאה רערעדנא רעד ןיא ןוא טנאה ןייא ןיא ןאדָאמעשט א
 -עטלע ייווצ יד .זצראה םוצ טעילוטענוצ ,?תידוהי ,עלעקניזומ עקירָאי ייווצ
 -עגנייא ןענייז ,טנעה יד ןיא ךדעלעקמולק טימ ,לריאמ ןוא עלעזייר ,רעדניק ער
 .טלעק ןוא סערש ןופ ןרעטיצ ןוא ריא ןיא טרעמאלק

 ןָאטעג ףרָאװ א דלאב ריז ייז ןבָאה ,ןעזרעד ךימ ןבָאה רעדניק יד יו
 םורא ךעלטנעה יד ןפרָאווראפ ,ןעלסקא עניימ ףיוא טּפאכענפיורא דיז ,רימ וצ
 .ןייוועג א ןיא ןכַארבענסיױא ןוא ןשוק ןעמונעג רימ ,זדלאה ןיימ

 -- ? ןרָאפעגקעװא וטסיב סָאוװראפ ? ןעוועג וטסיב ווו ,עטאט ---
 .עקריאמ ןעירשענ טָאה

 ןעירשעג טָאה -- ! ריד רָאנ טקנעבענ יוזא בָאה ךיא ,עטאט ---
 .עלעזייר

 -ילנראפ א יו ןענאטשעג זיא ,טנעה יד ףיוא דניק ןטימ ,עמאמ יד

 ןשיוצ טליּפשענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ענעצס רעד וצ טקוקעגוצ ךיז ,עטרעוו
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 -עצ ךיז ןוא סמערָא עניימ ןיא ןַאטעג לאפ א דלאב ןוא ,רעדניק ןוא עטאט
 . . . טעּפילכ

 זיא סָאװ ,סמערָא עריא ןופ דניק סָאד טּפאכענסיורא דלאב בָאה ךדיא

 -ָאד םעד ןיא זא ,ןעוועג קיטנעק טינ ראג זיא סע זא ,טלקיווראפ יוזא ןעוועג
 ענראק ןופ עלעשטנעמ א טערוינעננייא טגיל לקעּפ ןטליונקראפ קראטש ןקיז
 דרע רעד ןופ ןָאטענ ּפאכ א ךיא בָאה טנאה רעטייווצ רעד טימ .רָאי ייווצ
 : עדנאמַָאק א ןבעגעג ןוא ןאדָאמעשט ןרעווש א

 ייב ךיז טלאה ! ךדעלרעדניק רימ ךָאנ ! ךעלרעדניק ,רימ ךָאנ ---
 ! םייה רעד ןיא ןייז דלאב ,דלאב ןריפ !{ רעכיג ! רעכינ ! ךעלטנעה יד
 . . ! םייה רעד ןיא

 -יטש ןיימ ןופ ריט יד טלארּפעגפיוא ךיא בָאה טנעה עקידרעטיצ טימ
 רעד .,ןיירא םינּפ ןיא ןָאטעג נָאלש א זדנוא טָאה טייקמעראוו עביל א .,עלעב

 ןופ טָאה עראּפ א ,טכַאקעג טָאה ןוויוא-ךיק ןסייה ןפיוא קיניישט רעסיורג
 ןוא ּפָארא ןוא ףיורא טצנאטענ טָאה סנייז ?קעד סָאד שזא -- טצעזעג םיא
 -וקעגנָא עיינ יד טימ טיירפעג דיוא דיז טְלָאװ סע יו ,ןעננולקענוצ שימטיר
 . ... טסעג ענעמ

 טלקעּפעגסיורא לענש ףיוא ריז ןבָאה ,לריאמ ןוא עלעזייר ,רעדניק יד
 ןייא ןופ ןפיול ןבייהעגנָא ןוא דעלמישובלמ עקידרעטניוו ,ערעווש ערעייז ןופ
 : ךיירפ ןופ ןעירשענסיוא עלייוו עלא ןוא ןרעדנא םוצ ל?רעמיצ

 ! לגיּפש םעד ,עפאש יד ,עמאמ ,עז ---

 ! ךעלעּפמעל יד טימ ּפמָאֹל םעד עז ---

 . . } ןבָאה רימ ןוויוא םענדָאמ ארא'ס ,קוק ---

 ןעמונעג יז ןוא טנאה א ראפ ןעלחר-עדיירפ ןָאטעג פאכ א בָאה ךיא
 סאו ןיוש לָאז יז זא טלָאװעג בָאה דיא .ןרעדנא םוצ ?קניוו ןייא ןופ ןריפ
 .ריא ראפ טיירנענוצ בָאה ךיא סָאו ,טייקשיטאבעלאב יד ןעז רעכינ

 ,יז זיא ,עזייר רערעווש ,רעגנאל רעד ןופ עטּפעשעגסיױוא ןא ,עדימ א
 ץפא ןקילב עקירעגיינ טימ ,רימ רָאנ ןעננאנעגכַאנ ,טירט עקידלקאוו טימ
 רעד וצ טּפעלשרעד םיוק ךיז טָאה יז . . . טלכיימשעג ענדָאמ ןוא טכארטאב
 ,רעטכעלעג ןשיטאמזאּפס א ןיא ןעגנאגראפ דיז ןוא טצעזענּפָארא דיז ,עּפאנאק
 : טרעטסילפעג ןבָאה ןּפיל עריא . . . ןייוועג א ןעוועג רעכיג זיא סָאװ

 . . ! ןרעדנאוו רעטצעל רעזדנוא ןייז ןיוש סָאד לָאז ,טָאנ ,ַא --

 ךיִז ,סיוש ןפיוא רימ וצ טּפאכעגפיורא דלאב ךיז ןבָאה רעדניק יד
 טערומשזראפ שזא גונעת סיורג ןופ ,דעלּפעק יד טימ רימ ןיא טערוינעגנייא
 ,רעלטנעה ערעייז טימ ןטעלג וצ טרעהעגפיוא טינ ךימ ןוא דעלנייא יד טימ
 רעייז ייב עקאט ןיוש ייז ןציז סָאד זא ,טביולגעג טינ ץלא ךָאנ יז ןטלָאװ ייז יו
 ,ןצראה םוצ טקירדענוצ קראטש ,קראטש ייז בָאה ךיא . . . ינק יד ףיוא ןטאט
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 טָאה סָאוװ ,טאמָארא ןעמעראוו ,ןסיז ןטימ ןקיטעזנָא טלַאוװעג ךיז בָאה ךדיא
 טימ רעמ סָאװ ןרוכישנֶא ךיז ;ךעלרעּפרעק עמעראוו ערעייז ןופ ןנַאלשעג
 ... טריּפשעג טינ גנאל ,גנאל ןיוש בָאה דיא סָאװ ,קילנ ןוא דיירפ רעשיטאט

 ןיא טקוקעגניירא רימ ,דעלמינּפ ערעייז רימ וצ טיירדעגסיוא ןבָאה ייז
 רעד ןופ רימ ראפ ןלייצרעד ,ןעלּפאלּפ ,ןדייר ךדיג ףיוא ןעמונעג ןוא ןגיוא יד
 רעד .ןטייוצ םעד ןעיירשרעביא טלָאװעגנ טָאה סנייא .ןדייז םעד ןופ ,םייה
 טעטש עסיורג יד ןנעוו טלייצרעד טָאה ?ריאמ רעקירָאי-בלאה-א-ןוא-ריפ
 ןפיש יד יוו ,טפייפעג ןבָאה ןענאב יד יו ;געװ ןפיוא ןעזעג טָאה רע סָאװ
 עטראצ ,עקירָאי סקעז יד .טסערוטשעג טָאה םי רעד יװ ןוא טעבורטענ ןבָאה
 רעד ןופ ןוא ?טעטש ןופ ,םייה רעד ןופ טלייצרעד ץלא ןופ רעמ טָאה עלעזייר
 .החּפשמ

 -טנעה עדייב קידנניילפיונוצ ןפורענסיוא יז טָאה -- ,עטאט ,יוא ---
 ןענייז רימ תעשב טנייוועג טָאה עדייז רעד יװ ןעז טפראדעגנ וטסָאה -- ,דעל
 קיזייא-קחצי רעטעפ רעד . .. . טשלחעג טָאה עשעּפ עמומ יד ! ןרָאפעגקעוװא
 . . . ןסירב יד רעכיא זיב זגָאװ ןכַאנ ןעננאגעגכַאנ ןענייז עלא .ןעירשענ טָאה
 טלָאװעג טינ בָאה דיא . . . טנייווענ ךיוא בָאה ךיא . . . טנייוועג ןבָאה עלא
 רע זא ,טגַאזעגוצ רעבָא רימ טָאה עדייז רעד . . . ןדייז םעד ןָא ןרָאפסעוװא
 . . ? ןעמוק טעװ רע ,עטאט ,ָאי א . . . ןרָאפוצ ןעמוק דלאב טעוו

 -נשיוּפָא ,טקיוראב יז ךיא כָאה --.,ןעמוק טעוװ רע ,דניק ןיימ ,ָאי ---

 . . . ןעמוק ןלעוו ,עלא ,עלא --- ,גיוא ןופ רערט א קיד

 */ הא הא8 א

 ,ןגיוא ענעטכיולעצ טימ ,יורפ ןיימ טָאה ,ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא
 ןוא ,טייקשיטאבעלאב רעיינ רעד טימ ,םייה עיינ ריא ןטכארטאב ןעמונעג
 זדנוא טָאה ןעמ סָאװ ,שזאנאב ןרעווש םעד ןקאּפסיוא טלעטשענ ךיז בָאה ךיא
 .עיצנאטס-ןאב רעד ןופ טכארבעגּפָא סָאװ-רָאנ

 ףיוא ןָאטעג עייוו א טָאה םיצפח ןוא ןכאז עטנפעעגנרעדנאנאפ יד ןופ

 יד ןוא עסיורג יד .החּפשמ ןוא לטעטש טימ ,םייה רעמעראוו טימ רימ

 תונורכיז עסיז רימ ייב ןפורענסיורא ןבָאה ךעלעשיק ןוא סענערעּפ עניילק

 יו ,ה"ע ןעמאמ ןיימ ןָא טנַאמרעד ךימ ןבָאה ייז .ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ

 רעמעראוו רעד ייב ןסעזענ טכענ עקידרעטניוו ,עננאל יד ןיא ,לָאמא ןיא יז
 -יילק א ןופ ןייש םייב ןוא סיוש ןיא ןרעדעפ עטעשער א טימ ,עקנאשזעיל
 עריא ראפ דעלעשיק -- ל?רעדעפ וצ לרעדעפ טקילפענ ?ּפמעל-טפאנ ןקנינ
 .ךעלהשעמ עקיצראה ,ענייש עריא טלייצרעד זדנוא השעמ תעשכזוא .רעדניק

 ,ראוואמאס רעקיכייב רעד סנשיק יד ןופ טלקיווענסיורא ךיז טָאה טָא
 -השורי -- רעטכייל עקידתבש יד ,עקנוב ענרעּפוק יד ,לסייטש רענעשעמ רעד
 המחלמ ןייא ןופ טינ ןוא הפירש ןייא ןופ טינ ןיוש ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןקיטנא
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 רעד ףיוא ,רעהא ןרָאװעג ל?גלוגמ ייז ןענייז טציא ןוא ,טעוועטארעגסיורא
 . . . ררע רעיירפ ,רעיינ

 -וזחמ : םירפס טימ ?ופ ןאדָאמעשט א טנפעענפיוא ךיא בָאה טָא ןוא
 -רוּפיכ-םוי סנטאט ןטימ טקייוװעגכרוד ,רעטעלב עטלענראפ ,עטלא טימ םיר

 ןטימ (עבראו םירשע) סעבראווס ;םישרפמ עלא טימ םישמוח ;ןרערט עקיד
 -נא ןוא תורמג רַאּפ א ;"?ארשי תראפת" ןטימ ןתוינשמ ננאג א ;ק"רר
 יז טָאה ,טנעה ענעטָארעג ענייז טימ ,עטאט רעד סָאו ,רעלמירפס ערעד
 טקישענוצ רימ סע רע טָאה סָאד .טקאּפעגנייא ןיילא ןוא ןדנובעגנייא ןיילא
 ,שרוי םעד ,ןוז ןייז ,רימ ראפ ,קנארש-םירפפ ןסיורנ ןייז ןופ לייט א ,הנתמ א
 . .. . רעלקינייא ענייז ראפ ךיוא רשפא ןוא

 -ירפס סנטאט םעד ,םירפס יד ןרעטעלב ןעמונעג ריג ףיוא בָאה דיא
 בָאה ריא .,ןזָאלענסיורא טינ טנעה יד ןופ גנאל ןרָאי ייז טָאה רע סָאװ ,שדוק
 ייז ןיא ןעניפענ טלָאװעגנ טלָאװ ךיא יו ,ייז ןיא סעּפע טרעטשינעג ,טכוזעג

 ךיא בָאה רעטעלב יד יוזא קידנשימ ןוא .,ןטאט ןופ רוּפש א ,ןכייצ א סעּפע
 . . . דרָאב ןייז ןופ רֶאה ענרעבליז א סנטאט םעד ןטלאהאב ןענופעג ייז ןשיווצ
 עניימ ןופ ןציּפש יד טימ טרירעגנָא םעדָאפ-רָאה ןקיזָאד םעד טָא בָאה ריא
 ןרעביא רעבירא רימ זיא דורקס א ,ןָאטענ ?ּפאצ א ריז טָאה רָאה יד .רעגניפ
 טקוק ראה ענרעבליז סנטאט םעד זא ,טכודעג רימ ךיז טָאה סע . . . בייל
 ייב סעּפע טנַאמ ןוא ,טדערןוא ניוא ןא ןופ לטלעּפש ןיד .א טימ יו ,רימ וצ
 . . .רעטראטשראפ א יו ,רפס םענעּפָא םייב ןציז ןבילבעג ןיב דיא . . . רימ



 טלאהניא

 ליימ רעטשרע

 א א א אטא אראן א א א א המרקה

 ןרָאי-רעדניק }

 א יא א א א א א יי עיוואטסאז עלעטעטש
 קעש ששששטששעעשששששעעש 22 שע2טשששע2ששששש עמאמ-עטאט
 טשעט שש ..2..2....-..-- תושעמ רעדנּוװ סעמאמ רעד
 שש שש שש עט עלעביטש השורי סָאד
 יי א א א א א א א א ס"ש רעטנוואלס רעד

 2-22ש2ששעקשטשטקשטששטששש --------- רעביירש א רעוו ךיא
 א 2ש2ש2ששששש2שש----------- ןעמָאנ א בילוצ תורצ
 22-ש-טשששטעעטששקששטשטשקטטשקש שש ןקירב טייז רענעי ףיוא
 א --------- רבח א ןרָאלראפ ןוא ןגָארקעג
 א או יי יי תילכת א רימ ראפ טכוז ןעמ

 תורוד ןופ גנאג ןיא 1

 שש שש 22 רמערפ רעד ןיא ןיילא ביילב ךיא
 222 טשעט ששששששע שבע ש הבישי רעקסירב רעד ןיא
 א א א א ר רבחמ רעד רעטעפ רעד
 2222 שש 2 2ש.2ש-.----- הכונח ףיוא טסאג רעטכירענמוא ןא
 222ש2שט2שששטשששששששששששטשש שש םידינמ ןוא םידיסח ןשיווצ
 2222 ש שש שש שש שש תורוד ןופ ןוגינ רעד
 א א א א א אב ןענרעל ןופ תחנ

 הלכשה רעד ןופ טנאה יד 1

 2 שש ששששששבעשש שש .-- סיז זיא רעסאוו טעבנגעג
 222 שש שש2 שטעט חסּפ רעטרעטשראפ א
 2222 ששטש 2 שש ע2ששט2ששששש שש ןעוועג חצנמ טָאה עמאמ יד
 2222 222 טשש שש טשעט הבישי רעקדָאבָאלס ןיא
 2222 ששקששששעטשעטעששק שש עקרָאבַאלס ףיוא טרעיול ענווַאק
 .22ש2ששעששעב2ששטשששששששש ןסירעגנרעביא ךיז טָאה ןוגינ רעד



 (1918--1914) המחלמ 1

 יב ׂש

 עיצולָאװער 1

 190 222 2222-5-22 שב א א א ןעמאלפ ןיא טלעוו יד
 וי ר א א א א עטנזח רענשטעדָאלַאמ יד
 186 22 2222 טנאלאט רענערָאלראפ א -- ןזח רענשטעדָאלַאמ רעד
 140 22 25222-- ר רענניפ םעד עליוק ןוא טחוש א רעוו ךיא
 וי א א א א א א א א ענווָאק שוריג
 149 22 222 2222222ש22טע2ששש2שש שש שש שש ןעמַאנ ןדמערפ א רעטנוא
 186 2 25510522252222222222ש22ש222ששש שש שש הרצל םיחא
 וע יא א א א או -- געט הלהב יד ןיא
 100 2222222222222222 שש טעטימָאק ספליה "יקסנעשזעב" רעד
 171 22222222666--שש2שקשה-סש2ס------ הנבי עקיבייא רעזדנוא
 176 ה055555555255555126215125522222ש 22 שש נעט עטנלע ןיא
 181 2222 22- א יא א א א רָאװ ןוא םולח ןשיווצ
 186 . 2022 ןביירש וצ ןָא בייה ךיא
 191 20 2222 22ש2ע2 שש .- ?טמיראב" רעוו ךיא
 194 222 2222222222222ש2ששטעששש טעטש סעילוק ענרעצליה רַאּפ א

 אגלָאװ ןופ ןגערב יד

 טו ר יא א א א א שש שש שש קירבאפ רעד ןיא
 2 ר א א א א א א דמערפ רעד ןיא תבש א
 212 5220 2 2222 22 22ש2טשש גראווכורב ןוא גראווטלא ןופ קראמ ןפיוא
 218 = ףיורא ןעילפ תויתוא עקילייה יד ןוא טנערב טעמראּפ רעד
 218 2222 222222222262ש2ש2ש22שש .-- /ןוייא ןוא רעש רמע" ןשיווצ
 224 הע 222 טשעט שש שש ןכש רעיינ רעד
 228 -- 2 22 ששש 2 שעששששש עק ש שש ןאמסדנאל א
 טי א אב 22 ש שש שש ענלַאװ ןופ ןגערב יד ייב
 280 2222 2222 22222ש2 טעטש שש ןסרוק טנווַא עלאנעלמוא יד
 289 20 2022 2222 2222ט2ע2טעעש שש 2 2שששע שש "ושטייט יירד" יד

 248 22 22222222222222ש2222ש2ש2שש2 שש עיצולָאװער ראורבעפ יד
 981 22 222 2222ש2ששש איאקסווָאקשערב-ַָאקשערב אקשובאכ יד
 984 220 2222 2222 שב שש סאג רעשידיי רעד ףיוא ףמאקיייטראּפ רעד
 286 220 2222 יא וי שטנעמ ייטראּפ א רעוו דיא
 0 ר א א א א א א א יימרא רעד ןיא ןיירא
 טי ר א א א א א א רו ןברוח םנופ קילבנַא םייב
 200 222 2222222ש222ששש טנַָארפ המחלמ ןפיוא ףמאק-ייטראּפ רעד
 269 20 22 222 222ט22שששש עיצולָאװער ןוא המחלמ ןופ חבזמ ןפיוא
 208 2022 שש שש שש ףָארטש טיוט
 980 00 2222222222222222שש שש עי  יכ ףָאש יד טרעש ןעמ ןעוו
 984 2020 2 2222 ע טעטש שש שש -  לװאלסָאראי ןייק קירוצ
 ייטראּפ רעד ןופ טסניד ןיא



 2222 2ש22222ש2שש2שששששששבשששש עיצולָאװער רעבאטקָא יד
 2222 ששששששששעששש שבע ש טעטש הרושב עקירעיורט א
 טעטש שש שש שש "לאנַאיצאנרעטניא" רעד ןוא ןוגינ ארמנ רעד
 2222 עא רעטצנעפ עשידיי ענעכָארבעצ ןוא עיצולָאװער יד
 222 ששטשש ץוש-טסבלעז א טעדנירג טאר-ןטאדלאס רעשידיי רעד
 יי יא א א אר א א ר טפאשנעגננאפעגנ ןיא

 ?ייט רעטייווצ

 טָארד ןקיכעטש רעטניה 1

 יא א א א א א א וב רענאל-ןעננאפעג ןיא
 עשב ששש2עש 2 שש שש רענאלדןעגנאפענ ןיא איבנה והילא
 222 תונבר ףיוא הכימס רימ טיג רעניבאר-דלעפ רעשישטייד
 יא א א א א א א א א א ר ר רעגנוה
 א א א ר ר ר תונונע עשישטייד יד
 א א א א א ר ןילּפיצסיד עשישטייד
 222שש2ש2שש2ששטששששש טָארד ןקיכעטש רעטניה הליהק עשידיי א
 2222 טש2שש2ששששש22שששש ש2שש2עשעשש דניטשליטשנפאוו
 א א א א א א אב רבק סעמאמ ןיימ ףיוא

 םייה רעבורח ןופ לעווש םייב ש1

 אטא אראן א סנטָאש

 א א א א א ר ---- עיצאנגיזער
 יא א א א א א ר ר הליפת סנטאט ןיימ
 א אטא א א רע ר טפור ןבעל סָאד

 א אטא א א א אר יב לחר עדיירפ

 יא א א ר רוב רָארעט ןוא רעגנוה

 22 ששששששש שא ףליה וצ טמוק "רעדורב רענאקירעמא" רעד

 א א א א א או עיצולַאװער עשלטעטש יד

 יא א א א א אאאא  א ור ! שיילפ ! שיילפ

 יי א א א א ר עימעדיּפע תחרק יד

 א א א א א אור לטעטש ןיא לוש עטשרע יד

 ץירּפ ןרעוו טכענק ןעוו {א

 2222 טשעט לאנובירט ןרענָאיצולַאװער םנופ ןרָאװעג לוצינ

 2222 שש טשעט ששעט2ששש2ש טבע רעיירפאב עשיליוּפ ערעזדנוא

 2222 ש2 שט2שטששששש2ש טאש טעוועטארעג ךימ טָאה למלצ סָאד

 2222 שט שש .2ש2ש2ש2ששששששששששש2ששש-ש.---- םירבק עשירפ

 222 שש 2222 שעעשששט2שששש עב "ןשקַאל" רענאקירעמא יד

 א א א א א א אטא אר ר הריזנ עיינ א

817 
284 
280 



 418 2222 2222 ש2שע עששששששששש שש דרע יד ןריולראפ בָאה ךיא
 419 2.2 22 2222 ע 222 2שע2עשששעעשש שש ןרעגנוה תומהב עשידיי
 401 50 0 2 222 2222 ששש טיוט סעקלָארט
 425 0 "הלנע סיססבארנ"

 עיצארגימע 8

 428 002 2222 2222ששעששעשעששש טשעט עטס 2עטשעששש ? ןיהּגוו
 458 2222 22222222222222222ששששששש ! םיצולח ראפ לארשיזץרא
 428 2222 22222222שששששששש- ! דנאל א ןענופעג ןיוש --- בוט-לזמ
 428 22 222 22222222222ש222ששששששש ןיירא געוו ןיא ריז טיירג ךיא
 441 00 0 2 2222222ש2ש2שעשעעטששששששששששש ריז ןענעגעזעג רימ
 448 2222 22222222ש2שטעשששטשעעעעש שש געוו-רעדנאוו ןיימ ףיוא
 44/ 22 2222ש2שש 2 2 ש שש ש עט שששש שש שש רענאל-ןיטנאראק ןיא
 480 )2222 222222222ש22ש22עששעשעשששבששש םי ןופ קיִלבנִא םייב
 484 220 2222 2222 22 ררע עשיליוּפ יד ןזָאלראפ רימ
 48/ 2222 2222222ש2ששעשששע2עטששששטששש שש םי ןפיוא טכיל-תבש
 488 22 0222 22 222222222שש2שששששעששעש םי ןפיוא םערוטש רעד
 468 2202 22222222222ש2ששש שש 2222 2שששששששש תוילנ ץוביק א
 408 2222 2222. 22ששטששט2 עט עששששעששעש שש ןעגנומיטש ןופ םי ןיא
 467 2222 22 22שש עט ששששעעששעשששעששעששששש שש ! דנאל ! דרע

 עדאנאק 1

 470 2222 2222 22ע22טעעע2ששעששעשש2 222 שעשש ררע רעיינ ףיוא
 471 2222 2222222262ששש םייה-ןטנארגימיא רעלאערטנָאמ רעד ןיא
 4/4 2220 0 2222. 22שעששע2ע2שששששעששע עשב סלָאפ אראגאינ ןיא
 481 0 2 22 2222 2222 עט עעעעעעשששע שש טשעט שש םראפ ןפיוא
 48/ 2022 2222222שששעש22טשעששש לרענעצ רעטנידראפ טשרע ןיימ
 490 22 0222 2222ש2222שטעש2שטששששעשש 222 רָאטקאדער םייב
 409 2222 22 222 2ש2ע22ששש22שששששששעשע שש עיצידנַאק א ףיוא
 408 22 0222 255222222222ש222ש2ש22ששששש שש רעזעניכ רעד ןוא ךיא
 801 2222 2 222222222שש2ששש םייה רעד ןופ ווירב רעטשרע זיימ

 806 2202 2 0222. 22שעשש2עששעעשששששע2שששעשעשעט2 שש ש שש לרוג
 טו א א א א א א א עיצקעל עטשרע יד
 818 )2222 2222222222222ש2222ששטששששטק2טשעש שפנה ןובשח
 816 22 222222222222ששש דנאל ןייז ןזָאלראפ טינ ליוו ?ארשי עטאט






